
GABARITO 1

PROVA 1
GEOGRAFIA E HISTÓ RIA

No DE INSCRIÇÃO: −

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Verifique se este caderno contém 30 questões e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente,
o fiscal.

2. Verifique se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante da etiqueta fixada em sua carteira. Se
houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.

3. Sobre a folha de respostas.
• Confira os seguintes dados: nome  do candidato, número de inscrição,  número da

prova e o número do gabarito.

• Assine no local apropriado.

• Preencha–a, cuidadosamente, com caneta esferográfica azul escuro, escrita grossa
(tipo Bic cristal), pois a mesma não será substituída em caso de erro ou de rasura.

• Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos:  um na coluna das dezenas e um
na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 18, resposta 06.

4. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da folha de respostas.

5. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

6. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue este caderno, a folha de respostas e o caderno de
Redação ao fiscal.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado
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GEOGRAFIA

01 – A ONU – Organização das Nações Unidas –
envolve, direta ou indiretamente, diversos
organismos para tratar de assuntos econômicos,
políticos e sociais do mundo todo. Assinale, dentre
as organizações abaixo, aquela(s) corretamente
designada(s). 
01) A FAO é uma organização que se ocupa de

assuntos da agricultura e da alimentação dos
povos.

02) A UNESCO volta–se para os problemas da
Educação, da Ciência e da Cultura.

04) A OIEA – Organização Internacional dos
Estados Americanos – tem o compromisso de
unificar os mercados da América e da Europa.

08) A OMS – Organização Mundial de Saúde – atua
junto aos aspectos sanitários e da saúde, em
nível internacional.

16) O BIRD é um banco internacional, que financia
programas de desenvolvimento em diversos
países.

32) O FMI constitui o Fundo Monetário
Internacional, que define os valores diários de
conversão das moedas internacionais, como é o
caso do dólar e do euro.

02 – A distribuição da vegetação, na superfície da Terra,
está associada ao tipo de clima predominante e,
também, ao tipo de solo. Assinale o que for correto
quanto à distribuição geográfica da vegetação e às
suas características.
01) As florestas de coníferas apresentam maior área

de distribuição espacial no hemisfério Norte.
02) As florestas tropicais e equatoriais têm suas

áreas de ocorrência limitadas à América do Sul e
à África.

04) Na tundra ártica, a vegetação rasteira apresenta
musgos e liquens.

08) Nas regiões de estepes semi-áridas, a presença
de vegetação associa-se à existência dos oásis e
à ausência de superfícies rochosas ou arenosas.

16) A vegetação de savanas, típica da África
tropical, tem sua equivalência, na América do
Sul, na vegetação de cerrados.

32) A taiga asiática e a estepe pampeana são
associações típicas de clima subtropical.

03 – No continente asiático, as elevadas densidades
demográficas, superiores a 100 habitantes/km2,
aparecem, geralmente, associadas às regiões que
apresentam
01) grandes jazidas de petróleo, como é o caso da

Península Arábica.
02) climas amenos, como no planalto do Tibete e na

Anatólia.
04) extensos arquipélagos formados por numerosas

ilhas, como é o caso das Filipinas e da Nova
Guiné.

08) importantes recursos extrativos vegetais, como é
o caso das zonas florestadas da Sibéria e da
Insulíndia.

16) deltas fluviais úmidos submetidos ao clima
monçônico, como é o caso de planícies da Índia
e da China.
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04 – Identifique o que for correto sobre o movimento de rotação da Terra e sobre as relações de tempo definidas a partir
do sistema de fusos horários, observando a ilustração abaixo.

01) A Terra gira no sentido horário.
02) A ilustração apresenta as linhas dos meridianos em intervalos de 30 graus: 0 (zero) grau corresponde ao

meridiano de Greenwich e 180 (cento e oitenta) graus corresponde à linha internacional de mudança de data.
04) A ilustração demonstra que as cotações da bolsa de valores de Nova York, transmitidas instantaneamente para

Tóquio, por exemplo, às sete horas da manhã de um dia qualquer, serão recebidas nesta cidade do Japão às nove
horas da noite do dia seguinte.

08) As cotações da bolsa de valores de Tóquio, transmitidas instantaneamente a Hong Kong e a Cingapura, serão
recebidas nessas cidades em uma hora do dia mais atrasada em relação à hora de Tóquio, uma vez que essas
localidades estão situadas a leste da cidade japonesa.

16) As cotações da bolsa de Londres, estabelecidas nesta cidade às doze horas (meio-dia), se transmitidas
instantaneamente para Nova York, serão conhecidas, nesta cidade americana, no início da manhã do mesmo dia.

32) Se os relógios apontam doze horas (meio-dia) em Londres, os relógios do Norte do Alasca e da extremidade
oriental do continente asiático apontam o mesmo horário, ou seja, meio-dia. No entanto, o continente asiático
estará um dia à frente do Alasca, devido à sua posição em relação à linha de mudança de data. 

Londres Barhein
12 h

Paris
Frankfurt

Nova York
7 h

Chicago

São Francisco

Tóquio

Hong Kong

Cingapura

21 h

180°

0°
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05 – Assinale o que for correto sobre os lugares centrais e as redes urbanas, recorrendo à figura abaixo, quando
necessário.

01) Uma rede urbana é constituída, basicamente, por dois elementos: as cidades e as ligações que elas estabelecem
entre si.

02) A rede urbana é hierarquizada de acordo com a importância dos nós, que são os intercruzamentos das vias de
acesso entre as cidades. Quanto maior o número de ligações viárias de uma cidade a outras localidades, maior é a
dependência e a subordinação dessa cidade às demais localidades da região.

04) A figura indica que os habitantes da zona francófona deslocam-se mais que os da zona anglófona para Ottawa,
na demanda por serviços jurídicos. Cornwall, por sua vez, atende mais à zona anglófona do que à francófona,
quanto à prestação de serviços jurídicos.

08) Os habitantes da zona francófona não se deslocam para Morrisburg nem para a compra de alimentos nem para o
recurso aos serviços jurídicos.

16) No geral, percebe-se que os habitantes se dispõem a percorrer maiores distâncias para recorrer aos serviços
jurídicos do que para a compra de alimentos, que costuma ser feita em localidades mais próximas do local de
moradia.

32) As zonas francófona e anglófona apresentam intensos fluxos entre si, demonstrando alto grau de integração.
64) Ottawa e Cornwall não pertencem à zona anglófona nem à zona francófona, mas são regionalmente importantes,

pelos serviços especializados que prestam.
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06 – Assinale o que for correto sobre a produção agrícola,
no Brasil.
01) O fumo, utilizado largamente nas indústrias

farmacêuticas e de cigarros, vem tendo seu
cultivo expandido nos cerrados do Centro-Oeste,
que apresentam um produto de alta qualidade.

02) No período colonial, o cultivo da cana-de-açúcar
na Zona da Mata, no Nordeste brasileiro,
beneficiou-se dos férteis solos de massapé. Esse
produto ainda é cultivado na região Nordeste.

04) Existem dois tipos principais de algodão no
Brasil: o algodão arbóreo, comum no Nordeste,
e o algodão herbáceo, que é cultivado, por
exemplo, no Centro-Sul.

08) Os cultivos da laranja e da maçã são tradicionais
das regiões Sul e Sudeste. Na região Sul,
atendem principalmente à indústria de sucos. Já,
no Sudeste, as frutas são produzidas para
exportação.

16) O cultivo de soja cresceu muito no País, nos
últimos vinte anos. Dentre os fatores que
explicam essa expansão, estão as mudanças nos
hábitos alimentares, com a substituição do uso
de gordura animal pelo uso de óleos vegetais,
bem como o ingresso de grandes empresas
multinacionais no setor das indústrias de óleos,
de rações e de farelo de soja.

32) O Rio Grande do Sul é importante produtor de
arroz de várzea, cultivado no vale do rio Jacuí, e
de arroz de sequeiro, cultivado na Campanha
Gaúcha, em associação com a pecuária de corte.

64) O cultivo do café no Vale do Paraíba, no século
XIX, esgotou os solos rapidamente, devido à
falta de aplicação de técnicas agrícolas
apropriadas ao relevo acidentado e ao clima
tropical úmido.

07 – Com respeito à estrutura da Terra e à distribuição de
terras e de águas, na superfície de nosso planeta, é
correto afirmar que
01) cerca de 3/4 (três quartos) da superfície do

planeta são recobertos por água e apenas 1/4
(um quarto) dessa mesma superfície é ocupado
pelas terras.

02) a superfície ocupada pelas terras é maior no
hemisfério Norte do que no hemisfério Sul.

04) a estrutura geológica do planeta é constituída
por quatro camadas: hidrosfera, crosta, manto e
núcleo.

08) o grau geotérmico corresponde ao valor de
resfriamento do núcleo da Terra, no decorrer das
sucessivas eras geológicas.

16) a camada superior da crosta terrestre,
denominada Sial, é formada, principalmente, por
silício e alumínio.

32) a parte superior do manto, conhecida por manto
externo, é onde têm origem as grandes
transformações que atingem a crosta, tais como
os terremotos, as erupções vulcânicas e os
movimentos tectônicos.
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08 – Identifique o que for correto sobre  os fatores
geográficos de ordem física, no continente europeu.
01) Nas áreas sob influência continental, os invernos

são rigorosos e secos e verificam-se grandes
diferenças entre as temperaturas do mês mais
quente e do mês mais frio.

02) A distância entre a Europa e o denominado
Círculo de Fogo do Pacífico deixa esse
continente a salvo das atividades vulcânicas.

04) As planícies ocupam extensas áreas, sendo
exemplo a planície Russa, limitada, a leste,
pelos Montes Urais.

08) A ausência de terrenos sedimentares com
depósitos de combustíveis fósseis torna o
continente europeu dependente da importação de
carvão e de petróleo, respectivamente da China
e do Golfo Pérsico.

16) Os rios Volga e Danúbio, importantes cursos
fluviais da Europa Central, articulam o comércio
entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental.

32) A corrente do Golfo, que se origina no Golfo do
México, influi no clima da costa ocidental da
Europa, tornando os invernos menos frios. 

09 – A distribuição dos tipos de clima na superfície da
Terra está associada à influência de fatores
climáticos sobre os elementos do clima. Acerca
dessa dinâmica, assinale o que for correto.
01) À medida que a latitude aumenta, a temperatura

também aumenta.
02) As correntes marinhas subtropicais concorrem

para amenizar o clima das regiões temperadas
das baixas latitudes do hemisfério Sul.

04) As massas de ar deslocam-se, basicamente, das
áreas de alta pressão para as áreas de baixa
pressão.

08) Os ventos alísios são aqueles que sopram das
regiões anticiclonais subtropicais para as regiões
ciclonais equatoriais.

16) Os ventos sazonais monçônicos são típicos da
bacia do Mar Mediterrâneo.

32) A massa de ar Polar Atlântica tem atuação
importante no clima do Brasil Meridional,
principalmente no inverno.

10 – Assinale o que for correto a respeito da região Norte
do Brasil.
01) A implantação de projetos agropecuários e a

exploração de garimpos de ouro foram
atividades que atraíram para a região Norte, na
década de 80 do século XX, muitos migrantes de
outras regiões do Brasil.

02) O território da Amazônia Legal não coincide
com os limites da região Norte, pois engloba
terras de outros Estados brasileiros, que
pertencem às regiões Nordeste e Centro-Oeste.

04) Chico Mendes liderou seringueiros, no Pará, em
uma luta contra os latifundiários e contra os
indígenas que ocupavam os seringais.

08) O "Bico do Papagaio" corresponde a uma área
no norte do Estado do Tocantins, que ficou
conhecida como palco de sérios conflitos
fundiários.

16) Tucuruí e Balbina são duas hidrelétricas
paraenses responsáveis pela inundação de
enormes áreas, tendo gerado muitos problemas
ambientais. Essas hidrelétricas abastecem a
região de Carajás.

32) Das rodovias que atravessam a região, apenas a
Transamazônica, que vai do Nordeste ao
Oiapoque, ponto extremo do Brasil, é trafegável
no decorrer do ano todo.
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11 – A questão ambiental é, hoje, um assunto muito atual.
Verifique o seu grau de conhecimento e de
conscientização a respeito dos problemas
ambientais, assinalando a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O princípio do "desenvolvimento sustentável"

consiste em desenvolver apenas atividades
econômicas não-poluentes, considerando
intocáveis as florestas e outros ecossistemas
naturais ainda não destruídos. Não se preocupa,
contudo, com a reposição de recursos naturais
explorados.

02) A Agenda 21 consiste em um programa para a
implantação de um modelo de desenvolvimento
sustentável, como uma importante meta da
humanidade para o século XXI.

04) Na década de 90 do século XX, realizou-se, no
Rio de Janeiro, a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ECO–92), que tratou, dentre
outros assuntos, da questão da biodiversidade e
da questão relacionada às mudanças climáticas.

08) "SOS–Mata Atlântica" é o nome de uma ONG –
organização não-governamental – cujo objetivo
é preservar o que restou da floresta que recobria
as encostas da serra do Mar, na fachada
litorânea, estendendo-se pelo interior, em
grandes extensões do planalto Atlântico.

16) "Greenpeace" é o nome de uma importante
ONG atuante em vários campos da preservação
ambiental.

32) A discussão sobre a biodiversidade consiste em
limitar a destruição da fauna tropical. No Brasil,
essa diretriz reflete-se na política de ocupação
da Amazônia, com uma crescente preocupação
dos dirigentes do País em estabelecer medidas
de preservação das florestas equatoriais.

64) Os recursos do planeta estão acabando devido à
explosão demográfica nos países mais atrasados.
As diretrizes econômicas dos países ricos,
porém, vêm contribuindo para uma redução no
uso dos recursos naturais, a partir da
implantação de novos hábitos de consumo, que
valorizam a moderação e evitam o desperdício.

12 – Assinale o que for correto sobre os conflitos sociais
decorrentes de questões étnicas, culturais, políticas e
religiosas.
01) O mundo muçulmano revela uma identidade

étnica, religiosa e política estruturada na origem
semita da população, na religião islâmica
unificada e nos regimes políticos republicanos
teocráticos.

02) Nos Bálcãs, no território da antiga Iugoslávia, os
conflitos envolveram, dentre outros grupos, os
bósnios, os sérvios e os croatas. Sob o ponto de
vista religioso, uns professavam a religião
muçulmana, outros o cristianismo ortodoxo e
outros, ainda, o catolicismo romano.

04) Na região da Caxemira, na Índia, o conflito
religioso contrapõe hinduístas (hindus) a
muçulmanos.

08) Na África, o islamismo limita-se ao Norte do
Saara, em razão da barreira exercida pela cadeia
do Atlas.

16) O Hezbollah – Partido de Deus – é formado por
guerrilheiros muçulmanos que lutam contra os
israelenses.

32) Na Irlanda do Norte, o conflito social tem sua
base na intolerância religiosa, envolvendo
católicos e protestantes.
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13 – Sobre a industrialização da região Sudeste do Brasil,
é correto destacar que
01) as indústrias siderúrgica e metalúrgica

concentram-se no ABC Paulista. A
agroindústria, por sua vez, concentra-se no Vale
do Paraíba e no Vale do Jequitinhonha.

02) as áreas urbanizadas e industrializadas das duas
metrópoles – Rio de Janeiro e São Paulo – , bem
como áreas vizinhas de expansão – Volta
Redonda, Campinas, Baixada Fluminense,
Baixada Santista, dentre outras localidades – ,
formam uma verdadeira megalópole,
representando, também, o centro econômico do
País.

04) os portos do Rio de Janeiro e de Santos são os
principais escoadouros dos produtos
industrializados exportados.

08) a produção de energia elétrica a partir das usinas
nucleares de Angra I, Angra II e Angra III foi
um fator fundamental na expansão da indústria
automotiva regional, na última década do século
XX.

16) as indústrias petroquímica e siderúrgica
desenvolveram-se a partir da exploração das
jazidas de petróleo da bacia de Campos e das
reservas de carvão mineral do Triângulo
Mineiro.

14 – Assinale o que for correto sobre os processos de
evolução do relevo terrestre.
01) A erosão fluvial associa-se à ação das águas dos

rios.
02) As morainas ou morenas são depósitos típicos

dos processos de erosão glacial.
04) A erosão eólica, causada pelos ventos, é comum

nas regiões desérticas.
08) Os fiordes, típicos do litoral da Noruega, estão

associados à ação das geleiras.
16) As lagunas e as lagoas costeiras representam o

resultado final da erosão marinha.
32) O processo de erosão marinha pode tanto ser

construtivo como destrutivo. A dorsal submarina
Atlântica é um exemplo do trabalho destrutivo
do mar.

15 – Sobre a dinâmica demográfica e espacial da
população mundial, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O aumento da população mundial associa-se ao

acelerado desenvolvimento econômico dos
países ricos da Europa Ocidental e da América
do Norte.

02) O aumento da população em regiões localizadas
da África explica-se pela melhoria das
condições de vida, proporcionada pela
exploração de recursos naturais, como é o caso
do petróleo, na Nigéria e do diamante, na
Cidade do Cabo.

04) Na Europa, o intenso fluxo migratório no
sentido oeste-leste decorre da redemocratização
e da reconstrução econômica das nações que se
emanciparam da economia da antiga União
Soviética.

08) O movimento migratório dos "deserdados
políticos, econômicos e sociais" do Terceiro
Mundo apresenta um fluxo, via de regra, no
sentido sul-norte, no âmbito global.

16) A população chinesa é a que apresenta as
maiores taxas de crescimento anual.

32) O declínio da taxa anual de crescimento da
população brasileira deve-se à migração de
jovens brasileiros, como mão-de-obra
qualificada, para países desenvolvidos, como é o
caso dos descendentes de japoneses.

64) A expectativa de vida da população brasileira é
inferior à expectativa de vida da população
sueca e superior à expectativa de vida da
população de inúmeros países da África
subsaariana.
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HISTÓ RIA

16 – O início dos Tempos Modernos se constituiu em um
período de intensas transformações em todos os
aspectos da vida da Europa. No campo da cultura e
das ciências, essas mudanças foram denominadas de
Renascimento Cultural. A esse respeito, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O Renascimento buscou o conhecimento e o

saber fora do âmbito das explicações religiosas.
Nesse sentido, questionou a fé e a verdade
revelada como forma de obtenção do
conhecimento.

02) O crescimento das cidades, possibilitado pelo
desenvolvimento comercial do final da Idade
Média, e o surgimento de um grupo social
vinculado às atividades mercantis, a burguesia,
contribuíram decisivamente para o
desenvolvimento do Renascimento.

04) Nessa época, três inventos revolucionaram a
vida dos homens: a pólvora, que já era utilizada
pelos chineses desde antes do nascimento de
Cristo e passou a ser utilizada nas guerras; a
imprensa, que barateou o custo das edições e
popularizou a leitura; e a bússola, que foi
essencial para as grandes navegações dos
tempos modernos.

08) São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma
Teológica, foi o mais importante autor
renascentista. Em sua obra, promoveu uma
conciliação entre a fé e a razão ao dar uma
explicação religiosa para os dogmas da Igreja
Romana.

16) Os homens do Renascimento repudiavam a
época medieval que consideravam uma "Idade
das Trevas". Assim, opunham-se às crenças e
aos valores culturais daquela época, tais como o
misticismo, o teocentrismo e o geocentrismo.

32) Dentre os Renascentistas, destacam-se Willian
Sheakespeare, autor de peças teatrais como
Romeu e Julieta e Rei Lear que até hoje são
encenadas; Galilei Galileu, cujos estudos
questionavam o geocentrismo; e Leonardo Da
Vinci, que, entre outras atividades, foi arquiteto,
anatomista, escultor e pintor.

64) O Renascimento se originou nos países ibéricos
em razão do precoce desenvolvimento
econômico dessa região, pois o Renascimento
foi um movimento cultural exclusivamente
burguês e laico.

17 – O território brasileiro é, hoje, cerca de três vezes
maior do que as terras garantidas a Portugal pelo
Tratado de Tordesilhas. Sobre a ampliação das
fronteiras dos territórios portugueses na América,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Situado para além da linha de Tordesilhas, o

território do atual Estado do Rio Grande do Sul
apenas se incorporou à colônia na segunda
metade do século XX.

02) A ampliação do território português ocorreu
graças à ação dos bandeirantes, dos
missionários, dos militares e dos pecuaristas
que, ao longo do tempo, foram gradativamente
ocupando as vastidões inexploradas dos
territórios americanos.

04) Na segunda metade do século XVII, os
portugueses fundaram, às margens do Rio da
Prata, quase de frente a Buenos Aires, a colônia
de Sacramento, que posteriormente passou ao
domínio espanhol.

08) O Tratado de Madri, firmado entre Portugal e
Espanha, em 1750, estabeleceu que a posse das
terras caberia àqueles que as ocupassem
efetivamente (princípio de Utis Possidetis). Com
isso, esse tratado legitimou a posse dos
territórios que Portugal ocupava além dos
limites estabelecidos pelo Tratado de
Tordesilhas.

16) A descoberta de ouro nas regiões de Cuiabá, de
Goiás e de Minas Gerais levou à ocupação
dessas regiões pelos colonizadores portugueses.
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18 – Sobre as invasões holandesas no nordeste brasileiro,
na primeira metade do século XVII, assinale a(s)
alternativa(s) correta (s).
01) Uma vez expulsos do nordeste, os holandeses

organizaram a produção de açúcar nas Antilhas.
A concorrência do açúcar antilhano contribuiu
decisivamente para uma crise na economia
açucareira da América portuguesa.

02) Os holandeses permaneceram no nordeste do
Brasil por mais de vinte anos. Por serem
protestantes, aboliram a escravidão do negro,
que foi restaurada quando os portugueses
retomaram o controle sobre a região.

04) Os holandeses tiveram uma participação
significativa na economia açucareira no nordeste
do Brasil. Com a União Ibérica (1580-1640), a
Coroa da Espanha passou a dificultar a
participação dos holandeses no comércio do
açúcar produzido no nordeste. Tal fato
contribuiu para que os holandeses invadissem o
nordeste brasileiro.

08) A Companhia das Índias Ocidentais (WIC),
criada pelos holandeses, além de promover a
invasão do nordeste brasileiro, foi responsável
pela administração da região invadida.

16) Em 1637, o Conde Maurício de Nassau foi
nomeado governador das terras ocupadas pelos
holandeses no nordeste do Brasil. Além de
administradores, Nassau trouxe, para o Brasil,
artistas e cientistas.

19 – Sobre o período pré-colonial da história das
Américas, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Muito antes da chegada de Cristóvão Colombo,

a América já era ocupada por povos que viviam
de formas extremamente variadas. Tais formas
iam da organização tribal, como a dos povos que
habitavam a região onde hoje está localizado o
litoral brasileiro, até vastos impérios, como os
dos Astecas e Incas.

02) Os Maias habitavam a região que hoje
compreende o sul do México, a Guatemala e a
Península de Yucatán; sua base econômica era a
agricultura, sobretudo do milho.

04) Os Maias, os Incas e os Astecas se organizavam
em sociedades revestidas de um caráter sagrado;
a religião participava intimamente da vida
cotidiana desses povos e todas as funções
dirigentes ganhavam legitimidade graças aos
rituais religiosos que os cercavam.

08) Assim como os demais povos nativos das
Américas, os Astecas e os Incas se organizavam
em sociedades igualitárias, ou seja, não
ocorriam distinções sociais entre os membros
daqueles povos.

16) Os primeiros habitantes da região litorânea do
Brasil, que os portugueses da frota de Cabral
encontraram, eram praticantes de uma
agricultura primitiva, itinerante, realizada
através de métodos rudimentares, como a
coivara.

32) As tribos indígenas que viviam na região oeste
da América do Norte eram as únicas que haviam
domesticado os cavalos previamente à chegada
dos europeus. Esse fato foi imortalizado no
cinema nos filmes de "Faroeste".
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20 – Os Sertões, de Euclides da Cunha, um dos clássicos
da literatura brasileira, aborda o levante de Canudos,
um dos mais sérios conflitos da fase inicial da
República. Sobre o movimento de Canudos, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Canudos foi considerado um movimento de

revolta contra a República, cujos integrantes
eram fanáticos que pretendiam restaurar a
monarquia.

02) O movimento foi liderado por Antônio
Conselheiro, congregando grupos de homens e
de mulheres miseráveis, que formaram uma
comunidade agrária, em uma fazenda
abandonada no sertão da Bahia.

04) Antônio Conselheiro era um ativista conhecido
dos militares republicanos, pois já havia atuado
em outros episódios contra a mudança do regime
monárquico.

08) Já na primeira expedição armada contra
Canudos, a milícia foi vitoriosa, pois tinha
armas modernas, enquanto os integrantes de
Canudos, na miséria, somente tinham foices e
facas.

16) Segundo Euclides da Cunha, Canudos foi uma
revolta da população miserável, ignorada por um
sistema sociopolítico que lhes exigia fidelidade
sem lhes dar nada em troca.

32) A destruição de Canudos foi violenta, a
população foi massacrada.

64) Enquanto o conflito ocorria no sertão baiano, o
Sul do País ignorava o levante, e nem mesmo a
imprensa reconhecia sua existência.

21 – Os conflitos do mundo árabe vêm desde tempos
remotos e se aceleraram após a Segunda Guerra
Mundial, em especial após a criação do Estado de
Israel em terras palestinas. Sobre esse assunto,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Os conflitos agravaram-se, em 1979, com a

derrubada do líder muçulmano Aiatolá
Khomeini, da seita radical xiita, que governou a
Palestina desde 1925.

02) Apesar do apoio norte-americano ao líder
palestino Yasser Arafat e à Organização para a
Libertação da Palestina – OLP, os norte-
americanos não têm conseguido conter as
violações praticadas pelos judeus nos territórios
ocupados.

04) Em 1947, a ONU decidiu pela divisão da
Palestina em duas áreas: a judaica, com 57% da
região, e a palestina, com 43% da área.

08) Em 1917, foi proposta a criação do Estado
nacional judeu nas terras palestinas. A proposta
ativou a emigração judaica para a área e agravou
os atritos seculares entre judeus e árabes.

16) Nesse conflito, de um lado, ficam os
muçulmanos – sunitas e xiitas – e, de outro, os
cristãos que controlam as atividades econômicas
e detêm a hegemonia política da área.

32) A presença judaica na Palestina vem do início
do século XX, o que torna difícil a convivência
de povos com culturas diferentes.

64) A primeira guerra árabe-israelense ocorreu de
1948 a 1949 e foi vencida por Israel, que
ampliou seu domínio territorial sobre a
Palestina.
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22 – Sobre a Revolução Francesa (1789), assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Em razão da Revolução Industrial, a França era,

no final do século XVIII, um país urbano e
industrial. Esse fato foi determinante para a
eclosão do movimento revolucionário.

02) Na França pré-revolucionária, o chamado
"terceiro estado" arcava com o peso dos
impostos e das contribuições para o Rei. O clero
e a nobreza, os outros dois estados, não
pagavam tributos e ainda viviam à custa do
dinheiro público.

04) A principal reivindicação do "terceiro estado"
era a igualdade socioeconômica com o fim das
diferenças entre as classes sociais.

08) A declaração dos direitos do homem e do
cidadão, aprovada pela assembléia constituinte a
26 de agosto de 1789, resume os princípios da
Revolução Francesa, tendo como base o
pensamento Iluminista. Essa Declaração
expressa os direitos e os deveres do cidadão.

16) A Revolução Francesa teve uma participação
muito restrita do "povo" e, embora tenha
guilhotinado o Rei Luís XVI, manteve a
monarquia na França, com a condução ao trono
do Imperador Napoleão III.

23 – Sobre o Mercantilismo da época moderna, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O mercantilismo era caracterizado pelo

liberalismo econômico e pelo conservadorismo
político, como forma de manutenção da aliança
entre o Rei e a burguesia.

02) O mercantilismo foi uma doutrina condenada
pela Igreja Católica, pois visava apenas ao lucro
elevado por parte dos mercadores.

04) O mercantilismo procurou restringir a
participação da nobreza nas atividades
mercantis, para assegurar aos comerciantes seus
direitos sobre o comércio colonial. Na
Inglaterra, por exemplo, não era permitido à
nobreza o exercício de atividades comerciais.

08) O mercantilismo, em sua vertente liberal, teve
como um de seus maiores expoentes Adam
Smith, que escreveu a Riqueza das Nações.

16) O mercantilismo, política econômica do Estado
Monárquico da época moderna, reuniu práticas e
doutrinas que caracterizaram um
intervencionismo estatal nas atividades
econômicas, visando a um superávit na balança
comercial e ao acúmulo de metais preciosos no
país.

24 – A Igreja Católica teve uma ativa participação na
colonização do Brasil, colaborando para estruturar o
cotidiano social de uma população heterogênea e
dispersa. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) Entre as diversas ordens religiosas que atuaram

na colonização do Brasil, a Companhia de Jesus
foi, sem dúvida, a que mais se destacou. Tanto
por seu trabalho pastoral e missionário, quanto
pelo papel político que exerceram, os jesuítas
tiveram forte presença na vida social da colônia.

02) A Companhia de Jesus limitou sua ação à
organização de missões no interior do Brasil,
fundando missões nos atuais estados do Paraná,
do Rio Grande do Sul e do Amazonas.

04) As missões jesuítas do Guairá, localizadas no
atual Estado do Paraná, foram alvo de ataques
dos Bandeirantes que visavam capturar índios
que pudessem ser vendidos como escravos.

08) As missões reuniam grupos de índios em
aldeamentos, promovendo sua conversão e
aculturação, procurando evitar sua escravização.

16) A defesa que a Igreja fazia do nativo,
procurando evitar que fosse escravizado, acabou
gerando conflitos entre os colonos e os membros
do clero no Brasil Colonial.

32) Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal
pelo Marquês de Pombal. Pouco tempo depois, a
Companhia de Jesus foi fechada pela Igreja.
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25 – Os séculos XVII e XVIII conheceram um grande
desenvolvimento científico em várias áreas do
conhecimento. Os pensadores desse período foram
responsáveis pela reestruturação do pensamento
ocidental. Entre as principais teorias que marcam o
conhecimento nos séculos XVII e XVIII, está(ão)
01) as leis da Óptica, de Galileu Galilei, e suas

teorias sobre a extensão que separa os corpos
celestes.

02) as críticas de Thomas Morus à sociedade de sua
época expressas no livro Elogio à Loucura.

04) as formulações de Albert Einstein sobre a Teoria
da Relatividade e a crítica à física galileana.

08) a teoria de John Locke, que defendia os direitos
essenciais às pessoas, como o direito à vida e à
propriedade, como parte do direito natural e que
o Estado deveria agir no sentido de garantir
esses direitos às pessoas.

16) as formulações do Barão de Montesquieu sobre
as leis que regem a sociedade.

32) as teorias socialistas e a formulação do
Manifesto Comunista por Karl Marx.

64) as formulações de Jean-Jacques Rosseau a
respeito do estado ideal, no qual as pessoas
participariam diretamente do governo e as
decisões seriam tomadas de acordo com a
vontade geral.

26 – 1992-1994, governo de Itamar Franco, momento de
reordenamento da política nacional. Nesse tempo,
cantava-se  uma música cuja letra diz: "E na TV, se
você vir um deputado em pânico mal dissimulado,
diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer,
qualquer plano de educação que pareça fácil ..."
(Haiti, Caetano/Gil). Por essa letra, vê-se que, mais
uma vez, Caetano Veloso e Gilberto Gil captavam a
descrença popular face aos homens que deveriam
representar o País. Assinale a(s) alternativa(s) que
justifica(m) a descrença popular nesse período.
01) O escândalo revelado com os Anões do

Orçamento, ou seja, com um conjunto de
deputados federais que recebiam propinas por
repassar verbas públicas para empresas privadas.

02) A sucessão de planos econômicos em busca de
soluções que acabassem com a inflação e que
estabilizassem a economia.

04) O desvio de verbas da Previdência Social sob as
formas de indenizações milionárias e de
superfaturamento.

08) O fim da política nacionalista e o
enquadramento da economia brasileira ao
mercado internacional, com a prática dos
princípios internacionais do neoliberalismo.

16) As constantes ameaças à democracia e à
cassação do mandato de representantes do
Partido Comunista no Congresso.

32) A cassação do presidente do Senado, acusado de
imprimir, na gráfica do Senado, propaganda
eleitoral paga com dinheiro público.

64) A explosão de uma bomba no carro onde se
encontravam homens do serviço secreto do I
Exército, no Riocentro (Rio de Janeiro), na
ocasião em que se comemorava o Dia do
Trabalho.
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27 – A explosão do Word Trade Center e os
acontecimentos que se seguiram a 11 de setembro
de 2001 foram entendidos por analistas
internacionais como o fechamento do século XX e o
início de uma nova era, na qual os países
dominantes deverão repensar seu papel no mundo e
reformular políticas. Sobre o papel desempenhado
pelos Estados Unidos nos assuntos internacionais do
século XX, assinale o que for correto.
01) No início da década de 60 do século XX, John

Kennedy, presidente norte-americano, colocou
em prática um plano de envio de tropas à Cuba,
para derrubar Fidel Castro, considerado hostil
aos interesses norte-americanos.

02) O programa Guerra nas Estrelas foi formulado
pelo presidente norte-americano Ronald Regan e
marca a retomada da corrida armamentista. Esse
programa prevê um sofisticado projeto bélico,
comportando mísseis dirigidos para o céu,
visando montar um escudo protetor sobre os
Estados Unidos contra possíveis inimigos.

04) Os Estados Unidos emergiram como potência
econômica, financeira, política e militar ao final
da Segunda Guerra Mundial.

08) No final do século XX, o capitalismo ingressou
numa nova fase baseada numa dinâmica
produtiva com sofisticada tecnologia, que exigiu
maior investimento nas pesquisas e na
implementação tecnológica. As empresas
passaram a depender de grandes capitais. Em
meados da década de 90, as quinhentas maiores
empresas do mundo controlavam 80% do
comércio internacional. Os Estados Unidos
foram líderes da dinâmica capitalista mundial.

16) A Aliança para o Progresso foi uma política na
qual os Estados Unidos forneceriam uma
substancial ajuda econômico-financeira aos
países latino-americanos que, em contrapartida,
deveriam realizar reformas internas com vistas à
superação do crônico subdesenvolvimento e
combater as influências da revolução cubana no
continente.

32) Em 1990, as grandes potências mundiais,
lideradas pelos Estados Unidos, declararam
guerra ao Iraque. O confronto durou 40 dias,
com a derrota dos iraquianos. Terminada a
guerra, a ONU estabeleceu sanções econômicas
ao Iraque, especialmente sobre suas exportações
de petróleo.

64) Com o fim da guerra árabe-isralelense, o
governo norte-americano assinou os acordos de
Camp David, comprometendo-se a não mais
interferir nos conflitos entre esses dois povos.

28 – Sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos da
América (1861-1865), assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) As profundas diferenças entre o Sul agrícola,

escravista e livre cambista, e o Norte, onde
predominava o trabalho assalariado e o
protecionismo, contribuíram decisivamente para
a eclosão do conflito.

02) A guerra devastou uma boa parte das plantações
de algodão do Sul dos Estados Unidos. Esse fato
diminuiu a oferta de algodão no mercado e os
produtores de algodão do Brasil puderam
exportar sua produção em condições mais
vantajosas.

04) A guerra civil deixou um saldo de milhares de
mortos, o Sul foi devastado e sua economia
desorganizada, e os negros, embora livres, foram
marginalizados.

08) Como resultado dessa guerra, os Estados Unidos
incorporaram os territórios dos atuais estados do
Texas, da Califórnia e do Novo México, que até
então pertenciam ao México.

16) No final da Guerra, surgiram associações
racistas em defesa dos direitos dos brancos, tais
como os "Skinheads" que, a longo prazo,
contribuíram, já no século XX, para o
surgimento do Nazismo.
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29 – Segundo o historiador Caio Prado Júnior, a segunda
metade do século XIX assinala um momento de
significativas transformações na história brasileira,
uma fase marcada pelo progresso. Sobre esse
período, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Houve, nessa conjuntura, o crescimento da

produção agrícola, com o cultivo de café em
larga escala, que se estendia para o interior
paulista.

02) O período marca a inexistência de mudanças
estruturais na economia, sem grandes
perturbações no equilíbrio, que era obtido por
meio de ajustes de uma economia dependente do
mercado externo.

04) Quase não houve conflitos no período e os
ocorridos, como a Revolta da Armada e a
Revolta da Chibata, foram combatidos sem
maiores perturbações à ordem instituída.

08) Enquanto vigorou a escravidão, as
possibilidades de mobilidade social eram poucas
e devidamente controladas pelos setores
dominantes.

16) Em relação ao Império, nesse período, a
estabilidade da organização política assentou-se
no funcionamento do sistema parlamentarista,
na existência do poder moderador, no Senado
vitalício e nas eleições controladas pelo poder
executivo.

32) Nesse período, o Brasil concordou em aceitar o
desligamento da Província Cisplatina e
reconhecê-la como uma nação independente.

30 – Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1946,
o Brasil entrou em um período de abertura política e
democrática, com grande movimentação no campo
das artes. Diferente dos períodos anteriores e
posteriores, os anos de 1946 a 1964 foram marcados
por criações significativas, que tinham o objetivo de
discutir, analisar e, sobretudo, modificar a realidade
brasileira. Sobre a especificidade das artes, nesse
momento, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A televisão foi introduzida no Brasil e

popularizada em face à programação popular,
como as novelas apresentadas na recém-criada
Rede Globo.

02) Na literatura, surgiram autores como Jorge
Amado, Guimarães Rosa e Érico Veríssimo; na
poesia, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius
de Moraes e Tiago de Mello.

04) Na música popular, foi criado o movimento da
bossa nova.

08) No teatro, os grupos Arena e Oficina
promoveram o aprimoramento da arte teatral,
com a realização de trabalhos experimentais e a
divulgação e a popularização dessa modalidade
artística.

16) No campo da imprensa escrita, surgiram a
revista Veja e o jornal O Pasquim, um jornal
independente, crítico e bem-humorado.

32) Surgiu, nesse tempo, o cinema novo, movimento
de jovens que procuravam contemplar, nos
enredos, temas sociais e políticos.

64) Visando pregar o amor à Pátria, a propaganda
governamental estimulava grupos musicais que
veiculassem mensagens positivas, como fez com
Dom e Ravel, compositores da música  Eu te
amo meu Brasil.


