
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. As questões desta prova poderão ser
• ABERTAS: as que admitem soluções numéricas, ou seja, respostas com valores inteiros compreendidos

entre 00 e 99, incluindo esses valores.
• DE ALTERNATIVAS MÚLTIPLAS: as que contêm, no máximo, 7 alternativas indicadas com os

números 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A resposta será a soma dos números associados às alternativas
verdadeiras ou 00, se todas as alternativas forem falsas.

4. 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, pois a mesma não será

substituída em caso de erro ou rasura.
• Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos:  um na

coluna das dezenas e um na coluna das unidades,
conforme exemplo ao lado: questão 23, resposta 02.

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

6. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

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

01 - Sobre a região do pantanal, que no Brasil abrange
parte do Centro-Oeste, é correto afirmar que
01) a planície do Pantanal prolonga-se além do

território brasileiro (sob a denominação de
planície do Chaco), sendo atravessada pelo rio
Paraguai, que nasce na chapada dos Parecis.

02) "corixo" e "quebracho" são nomes localmente
utilizados pelos pantaneiros, para descreverem a
complexa rede hidrográfica da planície.

04) a atividade agríc
ola, desenvolvida no alto dos chapadões que

envolvem a planície do Pantanal, vem
provocando transtornos ao ambiente pantaneiro.
O assoreamento e a contaminação com
agrotóxicos, de rios que atravessam a planície,
são exemplos desses problemas.

08) Cáceres e Corumbá são importantes portos
fluviais situados ao longo do rio Paraguai.

16) as pastagens nativas e a presença de "barreiros"
(depósitos de sal-gema) proporcionam
excelentes condições para a criação extensiva de
bovinos. As cheias do rio Paraguai, porém,
obrigam o pantaneiro a levar os rebanhos para
as áreas mais elevadas, denominadas
"cordilheiras".

32) o maciço do Urucum, a chapada dos Guimarães
e a serra da Bodoquena são as principais
elevações que se destacam na planície do
Pantanal. O maciço do Urucum corresponde a
uma importante área de extração de ferro e
manganês.

64) A paisagem do pantanal Matogrossense é
variada, apresentando cerrados, matas e campos
limpos. Os campos limpos favorecem a
pecuária, com destaque para o gado de corte.

02 - Sobre a República Popular da China, assinale o que
for correto.
01) Apesar de a China apresentar uma baixa renda

"per capita", em virtude de sua imensa
população, os chineses, atualmente, vivem em
condições razoáveis, sem problemas sérios de
fome e desnutrição.

02) Com um relevo bem diversificado, a China
apresenta, tanto elevadas cordilheiras, como o
Himalaia, tendo como ponto culminante o pico
do Everest, na fronteira do Nepal, como
extensas planícies.

04) Apesar de possuir a maior parte de suas terras
montanhosas e desérticas, impróprias para a
prática agrícola, a população chinesa ainda é
predominantemente rural. Devido às boas
condições climáticas, sobretudo nas planícies
dos grandes rios, a economia chinesa ainda é
basicamente agrícola, predominando a plantação
de arroz, além de outros cultivos como trigo,
algodão, soja e cana-de-açúcar.

08) Pequim, capital da China, é considerada a
cidade mais populosa e importante do país, por
causa de suas indústrias e atividades comerciais
e financeiras.

16) Pertencendo ao território chinês, Hong Kong
esteve sob o controle administrativo britânico,
até 1997; a partir dessa data, voltou à jurisdição
política da China da qual fazia parte no passado.

03 - Com relação ao Universo é correto afirmar que
01) o eclipse lunar ocorre durante a Lua Nova, isto

é, quando o satélite se posiciona entre a Terra e
o Sol. Nesse caso, diz-se que a Terra está em
oposição ao Sol.

02) os planetóides ou asteróides são minúsculos
planetas, situados entre Júpiter e Saturno, que
giram ao redor do sol, em uma órbita elíptica.

04) o abaulamento na região equatorial e o
achatamento polar são algumas das
conseqüências do movimento de translação da
Terra.

08) o Sol é considerado uma estrela de tamanho
pequeno, embora existam outras estrelas bem
menores. Antares, por exemplo, é considerada
uma estrela anã, pois é bem menor que a Terra,
enquanto que Sírius é considerada uma estrela
grande, pois possui um diâmetro bem maior que
o do Sol.

16) meteoritos são minúsculos astros que giram ao
redor do Sol, em órbitas abertas e irregulares.
Um dos mais famosos meteoritos que atingiram
o território brasileiro é denominado Bendengó,
encontrado no interior da Bahia.

32) a Lua está sempre com a mesma face voltada
para a Terra, porque o tempo que este satélite
leva para completar o movimento de rotação é
igual ao tempo que leva para completar o
movimento de translação.
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04 - A transição demográfica consiste em uma sucessão
de fases, através das quais uma população evolui de
uma sociedade agrária tradicional para uma
sociedade moderna, industrial e urbana. Assinale o
que for correto sobre a transição demográfica,
apoiando-se,  quando necessário, nas informações
explicitadas nos gráficos abaixo.

01) O país A está na primeira fase da transição,
apresentando altas taxas de natalidade (base da
pirâmide muito larga) e baixas taxas de
mortalidade (topo da pirâmide muito estreito).

02) No país B, comparativamente ao país A, tanto as
taxas de natalidade como as de mortalidade na
faixa, por exemplo, entre os 30 e os 60 anos, são
menores.

04) Comparando-se os países A e B, pode-se dizer
que o segundo está em uma fase mais adiantada
da transição demográfica. Conhecendo-se as
causas da transição, pode-se inferir que países,
em fase mais avançada da transição, costumam
utilizar métodos contraceptivos e outras formas
de planejamento familiar. Além disso, o recuo
da mortalidade reflete o desenvolvimento de
serviços coletivos de higiene e saúde.

08) O país C pode ser considerado um país "jovem",
visto que o extrato mais amplo corresponde à
faixa etária dos vinte anos.

16) O país C ilustra a última fase da transição
demográfica, na qual tanto as taxas de
natalidade como as taxas de mortalidade
apresentam-se baixas.

05 - Assinale o que for correto.
01) O Equador é uma linha imaginária, traçada a

igual distância dos pólos, e que divide a Terra
nos hemisférios Norte e Sul. Essa linha é uma
circunferência que pode ser dividida em 360°.
Nesse caso, a distância do Equador a um dos
pólos será de 180°, o que corresponde à máxima
longitude.

02) Todos os mapas, dos mais simples aos mais
complexos, auxiliam-nos a encontrar a correta
posição dos lugares neles representados, através
dos chamados "sistemas de coordenadas", que
correspondem à latitude, à longitude e à altura.

04) A escala em uma mapa mostra a proporção que
existe entre o mundo real e a sua representação
no papel. Assim, considerando-se uma rua que
mede 6 centímetros em uma mapa na escala de
1:40.000, concluímos que essa rua tem, na
realidade, 240.000 centímetros, que
correspondem a 2.400 metros ou 2,4
quilômetros.

08) As curvas de nível são linhas desenhadas no
mapa que unem pontos de mesma altitude, nele
representados. A partir das curvas de nível, é
possível conhecer a altitude do lugar, e também
inferir sobre algumas formas do relevo.

16) No movimento de translação, a Terra dá uma
volta completa em torno de seu eixo, isto é, em
vinte e quatro horas, ela percorre o equivalente a
360°. Assim, em uma hora, ela percorre 15°,
sendo que essa distância corresponde a um fuso
horário.

32) O Brasil abrange quatro fusos horários, todos
atrasados em relação ao fuso de Londres, pois o
nosso País está situado inteiramente a oeste do
meridiano de Greenwich. A cidade de Maringá -
PR, localiza-se dentro do segundo fuso do
Brasil, o terceiro em relação a Greenwich, com
um atraso de três horas em relação ao meridiano
inicial.

ID
A

D
ES

ID
A

D
ES

M I L  H A B I T A N T E S

M I L  H A B I T A N T E S



4 UEM/CVU
Vestibular/98 - Prova 1 GABARITO 1

06 - Assinale o que for correto, sobre a industrialização
da região Nordeste do Brasil.
01) O pólo industrial de Recife apresenta indústrias

com elevado investimento de capital,
produzindo, principalmente, bens duráveis. Já,
Fortaleza caracteriza-se pelas indústrias
tradicionais, tais como os ramos têxtil,
alimentar, de bebidas e de calçados.

02) A instalação de indústrias na região efetivou-se,
a partir de um planejamento econômico de base
governamental e, mais diretamente, de uma
estratégia de subsídios e incentivos da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE).

04) Devido à hidrografia temporária, a região
apresenta um baixo potencial hidráulico, para
produção de energia. A ausência de usinas
hidroelétricas é compensada, porém, pela
importante fonte de energia térmica constituída
pelo petróleo, presente no Recôncavo Baiano.

08) O distrito industrial de Aratu e o pólo
petroquímico de Camaçari situam-se, ambos, na
região metropolitana de Salvador. Em Aratu,
são produzidos bens de consumo, enquanto que
em Camaçari destacam-se as indústrias
químicas e petroquímicas e a siderurgia.

16) A produção industrial nordestina ainda é, em
grande parte, destinada ao mercado consumidor
extra-regional, uma vez que o baixo nível
econômico de parte da população regional
condiciona um mercado consumidor local de
pouca amplitude.

07 - Identifique o que for correto, sobre a atividade
industrial.
01) As indústrias de base, que produzem bens de

produção, necessitam de menor investimento de
capital que as indústrias de bens de consumo.
Por essa razão, as primeiras instalam-se,
preferencialmente, nos países de economia
periférica, menos capitalizados.

02) A produção do alumínio é relativamente pouco
onerosa, visto que a bauxita é um minério de
ocorrência comum e de fácil extração. Isso torna
o processamento industrial simples, com baixo
consumo de matéria-prima e de energia.

04) Nos primórdios da Revolução Industrial, as
pequenas indústrias proliferaram. As crises
econômicas posteriores afetaram a produção
industrial, levando muitas pequenas empresas à
falência. Restaram, em alguns setores, apenas
aquelas que possuíam maior capital. Esse fato
resultou, em muitos casos, na formação de
monopólios.

08) Historicamente, o desenvolvimento da indústria
impulsionou o processo de urbanização, uma
vez que as primeiras fábricas exigiam grandes
contingentes de mão-de-obra, incrementando a
migração do campo para a cidade.

16) A alta tecnologia da informática modifica
substancialmente os processos de integração
produtiva, financeira, de mercados e de
informação. Na economia globalizada,
máquinas inteligentes estão substituindo
operários, que engrossam as filas dos
desempregados.

08 - Com relação ao Estado do Paraná, assinale o que for
correto.
01) O terceiro planalto paranaense compreende a

região ocupada pelos Campos Gerais, sendo
limitado, a leste, pela escarpa devoniana e, a
oeste, pela escarpa da serra da Esperança.
Geologicamente, predominam os terrenos
sedimentares antigos da Era Paleozóica,
apresentando os arenitos e os folhelhos como as
rochas mais comuns.

02) Em função das condições favoráveis de solo,
clima e topografia, a agricultura e a pecuária
paranaenses apresentam-se muito bem
desenvolvidas e diversificadas. Destacam-se os
cultivos, tanto de clima tropical quanto
temperado, como: soja, trigo, café, algodão,
milho, feijão e arroz. Nas atividades pecuaristas,
destacam-se a bovinocultura e a suinocultura.

04) Considerando-se a evolução econômica do
Estado, o ciclo da madeira seguido do ciclo da
erva-mate trouxeram como conseqüência o
surgimento de vilas e cidades como Londrina,
Apucarana e Maringá, além de promoverem a
vinda de imigrantes estrangeiros para o Estado.

08) O Estado do Paraná está situado na região Sul
do Brasil, no hemisfério Ocidental, quanto à
longitude, e no hemisfério Meridional, quanto à
latitude. Cortado pelo Trópico de Capricórnio, o
território paranaense configura-se como um
espaço de transição climática.

16) A maior parte das bacias de drenagem dos rios
paranaenses está voltada para o interior. O rio
Tibagi, por exemplo, deságua, ao norte, no rio
Paranapanema e os rios Ivaí, Piquiri e Iguaçu,
deságuam, a oeste, no rio Paraná.
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09 - Sobre as relações comerciais e os tratados de
integração no contexto latino-americano, assinale o
que for correto.
01) A Associação Latino-Americana de Livre

Comércio (ALALC) e a Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI) constituíram
duas iniciativas fracassadas de integração
comercial entre países latino-americanos. As
disparidades entre os países membros e a
instabilidade política e econômica do continente
explicam o insucesso desses tratados.

02) Um problema do setor agropecuário dos países
que compõem o MERCOSUL é a disparidade
quanto aos níveis de produtividade. No caso
brasileiro, a região Sul, fornecedora de trigo e
de frutos típicos da zona temperada, pode ser
prejudicada pela produtividade maior e/ou a
qualidade superior desses produtos, cultivados
no território argentino.

04) O Paraguai, valendo-se de isenções tributárias e
alfandegárias, constitui um entreposto de
comércio legal e ilegal (contrabando) de
produtos industrializados de consumo,
destinados, em grande parte, à população
brasileira. Esse país também é um
"reexportador" de produtos agrícolas originários
do Brasil, que entram no Paraguai muitas vezes
de forma ilegal, sendo comercializados no
mercado externo como produção paraguaia.

08) O Uruguai liberalizou sua legislação financeira,
atuando como um "semiparaíso fiscal", tendo
sido utilizado, em certas ocasiões, para a
"lavagem de dinheiro" em negociações
envolvendo o Brasil.

16) No âmbito do MERCOSUL, o Brasil
monopoliza a produção de automóveis,
comandando os preços e concentrando as
montadoras de veículos em seu território. A
instalação da Renault, em Curitiba, comprova
essa centralização brasileira.

10 - Assinale o que for correto, sobre a atmosfera que
envolve a Terra.
01) À medida que atingimos maiores altitudes do

relevo, as qualidades do ar que respiramos vão-
se alterando: o oxigênio, por exemplo, passa a
ocorrer em menor proporção, a pressão do ar é
mais baixa e a temperatura diminui, em média,
1°C a cada 200 metros.

02) O principal agente de destruição da camada de
ozônio, presente na estratosfera, é um tipo de
gás utilizado nas latas de aerosol. A função
dessa camada é filtrar a radiação infravermelha,
impedindo um superaquecimento do planeta.

04) A distribuição da energia solar varia de acordo
com a latitude e a altitude. Em altas latitudes e
baixas altitudes, a quantidade de calor é maior,
enquanto que em baixas latitudes e altitudes
mais elevadas, a temperatura é menor.

08) O "efeito estufa" é conseqüência do aumento de
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, devido,
sobretudo, à queima de combustíveis fósseis e
às queimadas das florestas.

16) O clima de monções é próprio do sudeste do
continente asiático; no inverno, o choque entre a
massa de ar oceânica quente e os ventos gelados
do Himalaia provoca fortes precipitações. A
produção de arroz está intimamente ligada ao
ritmo das chuvas de monções.

32) As principais correntes de circulação
atmosférica da Terra criam-se pelo
deslocamento do ar das zonas de alta pressão,
chamadas anticiclonais, para as zonas de baixa
pressão, chamadas ciclonais.
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11 - Sobre a América Latina, assinale o que for correto.
01) O tipo de colonização mercantilista e

exploradora dos países latino-americanos deixou
profundas marcas nestas sociedades. A situação
atual de dependência econômica e
subdesenvolvimento desses países é, em grande
parte, atribuída à exploração colonial.

02) O "populismo" é uma forma de política adotada
na América Latina, em que os líderes tomam
algumas medidas que agradam o povo, para dar
a impressão de que a melhoria do nível de vida
da população é o grande objetivo da ação do
governo.

04) Costa Rica e Panamá, de acordo com alguns
indicadores sociais, têm características
diferentes do quadro de subdesenvolvimento
geral da América Central continental. Nesses
países, a expectativa de vida, por exemplo, é
pouco inferior à dos países desenvolvidos e as
taxas de mortalidade infantil aproximam-se do
índice considerado aceitável pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

08) A América Latina é, do ponto de vista histórico-
social, uma divisão do continente americano,
cujos domínios vão do México, ao norte, à
Argentina e ao Chile, ao sul. Nos países que
compreendem a América Latina predominam as
línguas espanhola e portuguesa. Apesar disso,
outros idiomas como o maia, o guarani e o
inglês são também falados.

16) Apesar do baixo padrão de vida da maioria da
população, o desejo de muitos líderes políticos
em promover a unificação latino-americana foi
concretizado graças aos regimes democráticos
vigentes. Seguindo os moldes daquela que
ocorre na Europa Ocidental, esta integração
também foi propiciada pelo interesse das
pessoas, por sua própria história e cultura.

12 - Com relação ao quadro natural da região Norte
brasileira, assinale o que for correto.
01) O relevo amazônico é formado pelo "baixo

planalto", denominado também de "terra firme",
e pela planície "Amazônica", conhecida como
"várzea". Na extremidade norte da região,
encontramos o planalto Guiano, na fronteira
com a Venezuela, as Guianas, a Colômbia e o
Peru.

02) Predominando o clima equatorial, a região Norte
apresenta temperaturas bastante elevadas, com
chuvas abundantes, durante todo o ano.

04) Apesar da existência de uma densa floresta,
grande parte dos solos da região Norte
apresentam baixa fertilidade. O sucesso da
agricultura depende de investimentos em
técnicas agrícolas.

08) A castanheira, uma das árvores mais altas da
região, é encontrada na floresta de igapó.

16) Durante o inverno na região Sul, em alguns
pontos do Norte brasileiro - como o sul do
Amazonas, Acre e Rondônia - ocorre o
fenômeno da friagem. Isso acontece quando um
ramo da massa de ar Polar Atlântica, vindo do
pólo Sul, penetra no território brasileiro, através
das planícies do Pampa e do Pantanal, atingindo
a região.

32) A elevada pluviosidade e o degelo proveniente
da cordilheira dos Andes criaram, na região,
uma das maiores redes fluviais do mundo,
dentre as quais se destaca o rio Amazonas
(Solimões-Amazonas).

64) A ilha de Marajó apresenta pequenos maciços
cristalinos e extensas planícies sedimentares que
ficam inundadas durante uma parte do ano.
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13 - Assinale o que for correto, sobre migrantes e
imigrantes, no Sudeste do Brasil.
01) No início do século XIX, com o declínio da

mineração, migrantes provenientes de Minas
Gerais dirigiram-se para o nordeste do Estado
de São Paulo, em busca de terras férteis para o
desenvolvimento da atividade agrícola. Ribeirão
Preto e Franca são exemplos de núcleos
fundados nessa época, por colonos mineiros.

02) Desembarcando, até 1850, no porto do Rio de
Janeiro, imigrantes europeus dirigiam-se às
fazendas de café do vale do Paraíba, nas quais o
trabalho escravo nunca se consolidou.

04) Os primeiros grupos de imigrantes japoneses
chegaram no Brasil, no início do século XX,
desembarcando, principalmente, no Estado de
São Paulo. Naquela época, o Japão passava por
um processo de modernização da agricultura,
gerando desemprego e colocando em crise o
modo de vida e a economia de muitos
camponeses, que passaram, então, a emigrar do
país de origem.

08) Por volta de 1950, a migração de nordestinos
para São Paulo e Rio de Janeiro já aparecia
como um importante fluxo migratório interno do
País. Eles se empregaram, principalmente, na
construção civil, na indústria e também no
comércio, quase sempre executando os serviços
mais duros e de menor remuneração.

16) A periferia das grandes metrópoles do Sudeste
cresceu com a migração da população de baixa
renda. Como as oportunidades de emprego
sempre foram insuficientes para absorver toda a
mão-de-obra disponível e, considerando-se a
alta rotatividade dos empregos e a baixa
remuneração dos serviços, o lugar da riqueza
tornou-se, ao mesmo tempo, o lugar da pobreza.

14 - Assinale o que for correto, sobre a organização
político-administrativa e do espaço regional, no
território brasileiro.
01) Atualmente, o Brasil possui um único território

federal, constituído pelo arquipélago de
Fernando de Noronha, pois Roraima e Amapá,
antigos territórios, elegeram seus primeiros
governadores estaduais, em 1990.

02) O Brasil é, constitucionalmente, uma República
Federativa. No entanto, a centralização do poder
econômico e político pela União (Estado
Nacional) é muito forte, comprometendo a
autonomia dos Estados e dos municípios. A
ingerência do governo federal sobre o
recolhimento de impostos, sobre a distribuição
dos recursos públicos e sobre a legislação, por
exemplo, torna o federalismo, no Brasil, sem
grande autonomia.

04) O Brasil possui uma população variada quanto à
sua etnia e cultura, sendo marcantes as
diferenças regionais. Pode-se dizer que o País
constitui um agregado de nações, que se
individualizam, sendo as principais delas: a
indígena, a portuguesa, a negra, a japonesa, a
turca, a judaica, a espanhola e a alemã.

08) A divisão do Brasil em três grandes complexos
regionais - Amazônia, Nordeste e Centro-Sul -
leva em conta aspectos geográficos do quadro
natural, do quadro social e/ou das atividades
econômicas, desprezando os limites estaduais.

16) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
identifica as seguintes regiões, cujas
delimitações coincidem com os limites
administrativos dos Estados: Norte, Meio-Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.



8 UEM/CVU
Vestibular/98 - Prova 1 GABARITO 1

15 - Sobre as transformações no setor primário da
economia brasileira, é correto afirmar que
01) a penetração da economia moderna, no Brasil

Central e na Amazônia, iniciou-se na década de
70, mediante uma bem planejada iniciativa do
governo militar. Altamira, dentre as agrovilas
criadas naquela época, foi a que teve maior
expansão, consolidando a atividade
agropecuária na Amazônia Oriental.

02) na agricultura brasileira predominam os cultivos
destinados à exportação ou ao processamento
industrial, em detrimento dos produtos "in
natura" destinados diretamente à alimentação
básica do povo.

04) na região Sul a introdução da cultura
mecanizada da soja provocou diminuição na
oferta de trabalho no campo. Gaúchos e
paranaenses passaram a migrar para outras
regiões do País, constituindo-se em importantes
frentes de ocupação nas regiões Centro-Oeste e
Norte do Brasil.

08) os custos da agricultura comercial de base
exportadora são, proporcionalmente, muito mais
elevados, quando comparados aos custos da
agricultura de subsistência. A necessidade de
aplicação do capital em tecnologia conduziu a
um marcante processo de subdivisão das
propriedades, com aumento no número de
pequenos e médios produtores, uma vez que a
manutenção da grande empresa rural se tornou
quase inviável, frente aos altos custos
envolvidos.

16) a expansão da cultura da laranja, no Brasil,
explica-se pela ocorrência de fortes geadas que
atingiram os laranjais no sul dos Estados
Unidos. A laranja brasileira, cultivada nos
Estados de São Paulo e no sul de Goiás, é
exportada "in natura" pelo porto de Santos, para
produção de suco.

HISTÓRIA

16 - No ano de 1998, Portugal comemora os quinhentos
anos da chegada de Vasco da Gama a Calicute, na
Índia, estabelecendo a rota de maiores lucros para
Portugal. Com relação às grandes navegações do
final do século XV e início do XVI, é correto
afirmar que
01) a expansão ultramarina possibilitou novas

oportunidades de negócios, com ampliação de
novos produtos trazidos de várias partes do
mundo, para serem comercializados na Europa.

02) os portugueses foram os primeiros navegadores
a se aventurarem pelos mares desconhecidos,
em busca da rota para o Oriente. Dentre eles,
destacam-se: Bartolomeu Dias, que, em 1488,
contornou o Cabo das Tormentas; Vasco da
Gama, que chegou até a Índia, em 1498; e Pedro
A. Cabral, que atingiu as costas do Brasil, em
1500, quando seguia para a Índia.

04) Fernão de Magalhães fez a primeira viagem de
circunavegação da Terra. Sob ordem da coroa
espanhola, ele partiu, em 1519, cruzou o estreito
de Magalhães no extremo sul do continente
americano, navegou pelo Pacífico, chegou às
Filipinas, atravessou o Oceano Índico,
contornou as costas da África e novamente, pelo
Atlântico, retornou à Europa, em 1522.

08) As viagens realizadas por Américo Vespúcio
confirmaram que as terras atingidas por
Cristóvão Colombo, em 1492, e Pedro A.
Cabral, em 1500, faziam parte de um outro
continente, de um novo mundo, desconhecido
pelos europeus.

16) Portugal, em 1505, dominou o Oceano Índico.
Em 1516, chegou à China e construiu, em
Macau, um entreposto comercial. Em 1543,
chegou ao Japão. Dessa forma,  Portugal
estendeu feitorias e entrepostos comerciais na
região, o que possibilitou Lisboa se tornar a
cidade mais rica da Europa, nesse período.
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17 - Observe o gráfico:

 Revista Veja, 27/08/97.

Apesar dos números discrepantes nele apresentados,
é correto afirmar que
01) nos cinqüenta primeiros anos da conquista, os

espanhóis destruíram, de forma brutal, os
impérios asteca, no México, e inca, no Peru,
Hernán Cortéz foi responsável pela destruição
do império inca, em 1535, e Francisco Pizarro
submeteu os astecas, em 1521.

02) as populações indígenas na América reagiram à
escravização e à tomada de seus territórios, bem
como à imposição de valores culturais diferentes
dos seus, levando a guerra aos conquistadores.

04) somente os espanhóis e portugueses
conquistaram a América de forma violenta; já os
ingleses e franceses, realizaram a conquista de
forma pacífica.

08) as doenças trazidas pelos europeus foram
responsáveis pela morte de milhões de índios,
em todo continente americano.

16) no Brasil, as tribos que viviam no litoral
estabeleceram alianças com os europeus. Os
tupiniquins aliaram-se aos portugueses para
combater os tupinambás que eram aliados dos
franceses.

32) os europeus escravizaram as populações
indígenas na América, obrigando-as a trabalhar
na agricultura e nas minas.

18 - Assiste-se, no presente, a um crescimento
vertiginoso de seitas, crenças religiosas e à
proliferação de igrejas protestantes/evangélicas que
disputam, entre si e com a Igreja Católica, a adesão
dos fiéis. O protestantismo é, hoje, a religião
predominante em alguns países que assistiram - ou
assistem - a um grande desenvolvimento econômico
capitalista, como os Estados Unidos, a Alemanha e a
Inglaterra. Sobre esse movimento historicamente
conhecido como "Reforma Religiosa", é correto
afirmar que
01) teve sua origem no século XVI e representou a

expansão política e espiritual da Igreja Católica,
consolidando ainda mais o poder papal.

02) foi um movimento religioso de adequação aos
novos tempos, ao desenvolvimento do
capitalismo, representando, no campo espiritual,
um ajustamento de ideais e valores às
transformações sócio-econômicas da Europa.

04) é parte do processo de transição do feudalismo
para o capitalismo e tem suas origens nos
movimentos heréticos do século XIV, liderados
por Wichiff, na Inglaterra, por Ian Huss, na
Boêmia, e provocados por questões de ordem
política, econômica, social e ideológica.

08) o Concílio de Trento (1545-1563) foi uma
estratégia da igreja Romana para redefinir as
doutrinas da fé católica, constituindo-se numa
das principais iniciativas do movimento
conhecido como "Contra-Reforma".

16) Martinho Lutero, um dos grandes expoentes do
movimento protestante, introduziu a idéia da
livre interpretação das "Escrituras Sagradas", o
que possibilitou o surgimento de tendências que
se consubstanciaram em novas religiões, como o
calvinismo e o anglicanismo.
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19 - Durante o período colonial no Brasil, os conflitos
internos se manifestaram de forma generalizada,
atingindo todos os setores da sociedade colonial.
Além disso, as mudanças administrativas
introduzidas pela coroa portuguesa, visando
centralizar e controlar mais de perto a colônia
americana, provocaram disputas entre colonos e
funcionários do governo, entre bandeirantes e
jesuítas, entre senhores de engenho e comerciantes.
Sobre esses conflitos, é correto afirmar que
01) a "Revolta de Beckman", ocorrida entre 1684-

85, no Maranhão, foi conseqüência direta dos
entraves criados pela exploração colonial, que
feriam os interesses dos proprietários das
lavouras canavieiras, e teve como objetivo a
abolição do monopólio de comércio exercido
por Portugal.

02) os quilombos caracterizavam claramente a luta
dos escravos pela sua libertação. Geraram uma
violenta reação dos opressores, que viram nos
quilombos uma ameaça a toda estrutura
colonial.

04) as rebeliões coloniais, ocorridas a partir do
século XVIII, adotaram uma nova bandeira: a
luta pela emancipação. Em Minas Gerais,
eclodiram dois movimentos representativos
dessa nova reivindicação - Revolta de Felipe
dos Santos (1720) e Inconfidência Mineira
(1789). Ambos tiveram como características
fundamentais, além do caráter emancipatório, a
intensa participação das camadas populares.

08) a "Guerra Guaranítica", ocorrida no sul do
Brasil, foi fruto da disputa pela redefinição dos
limites territoriais entre portugueses e
espanhóis, através do Tratado de Madri (1750).
Nesse conflito, envolveram-se jesuítas e índios
guaranis da Colônia do Sacramento e da região
dos Sete Povos das Missões.

16) a "Confederação dos Tamoios" (1554-55)
representou um importante grito de resistência
contra o colonizador português, chegando a
colocar em perigo o próprio domínio
metropolitano, no Rio de Janeiro e na capitania
de São Vicente.

20 -              "(...)
O choro de séculos
onde a verdade violentada se estiola no
círculo de ferro da desonesta força
sacrificadora dos corpos cadaverizados
inimiga da vida
fechada em estreitos cérebros de máquinas
de contorno
na violência
na violência
na violência
(...)"

(Agostinho Neto, A - Poemas de Angola,
in Aquino J. e Denize O. - História da Sociedade. 22a ed., SP,

Ao Livro Técnico Editora, 1988, p. 335).

Esse poema de Agostinho Neto retrata o drama da
secular opressão colonial vivida pelos povos da
África. Sobre o Neocolonialismo e o processo de
descolonização dos Estados Nacionais Africanos,
após a Segunda Guerra Mundial, assinale o que for
correto.
01) Angola e Moçambique, independentes em 1975,

eram colônias portuguesas. Marrocos e Tunísia,
independentes em 1956, eram colônias
francesas.

02) Na guerra de independência da Argélia,
morreram mais de l (um) milhão de
muçulmanos contra 18.000 (dezoito mil) belgas,
até que a Argélia se tornou independente da
Bélgica, em 1963.

04) O processo de descolonização da África ocorreu
de forma pacífica e negociada, destacando-se o
espírito conciliador das metrópoles e o empenho
da ONU (Organização das Nações Unidas), em
favor dos países colonizados.

08) Uma das heranças mais perversas do
colonialismo europeu sobre o continente
africano foi o regime do apartheid, vigente na
África do Sul até há poucos anos. Através desse
regime, uma minoria branca se impunha e
segregava a maioria negra.

16) A Itália também teve suas colônias no
continente africano, destacando-se a Líbia,
independente em 1951, e a Somália, em 1960.
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21 - O processo de reformas do Estado pelo qual o Brasil
passa, com desdobramentos no modelo de
seguridade social e na presença e papel do setor
público na economia, tem significado, em muitos
sentidos, uma revisão do perfil do Estado instituído
na chamada "Era Vargas". Sobre a "Era Vargas",
assinale o que for correto.
01) A partir do Estado Novo, o processo de

industrialização do País teve como
características fundamentais a nacionalização de
alguns setores e a implantação da indústria de
base, especialmente a siderúrgica. Em ambos os
casos, que eram complementares, verificou-se
forte intervenção do Estado na economia.

02) Em 1943, através da C.L.T. - Consolidação das
Leis do Trabalho  - o governo Vargas consagrou
em lei antigas reivindicações dos trabalhadores,
como a jornada de trabalho de 8 horas, férias
remuneradas, descanso semanal remunerado,
estabilidade no emprego.

04) O governo converteu a consagração de direitos
reivindicados por décadas de lutas em uma
espécie de dádiva concedida aos trabalhadores,
assumindo o papel de tutor e protetor. O Estado
assumiu, também, a condição de mediador dos
conflitos entre empregados e patrões. O objetivo
dessa estratégia era neutralizar tendências
políticas críticas à postura do governo e criar um
anteparo estatal para os conflitos de classe.

08) Nesse processo de reformas, a legislação
consagrou o direito de liberdade de organização
para os trabalhadores, propiciando que os
sindicatos tivessem autonomia em relação ao
Estado e que suas atividades não sofressem
qualquer tipo de restrição.

16) No início da década de 50, a campanha "O
petróleo é nosso", de grande apelo popular,
tinha um matiz nacionalista e visava à criação
de uma companhia estatal que controlasse, em
todo o País, a exploração do petróleo. Apesar da
criação da PETROBRAS, não houve êxito na
afirmação do monopólio estatal para as
operações da companhia. É por isso que os
nacionalistas contemporâneos querem, no atual
processo de reformas, introduzir o princípio do
monopólio estatal.

22 - "Desde 1o de janeiro de 1997, o MERCOSUL é uma
realidade (...). O MERCOSUL é resultado de dois
processos simultâneos que estão ocorrendo no
mundo atual:
• a dissolução das fronteiras entre os países para

facilitar a atuação das empresas transnacionais - a
globalização.

• a formação de blocos regionais, para defender os
interesses das empresas já instaladas numa região,
contra a concorrência de empresas de outras
regiões ou países - a regionalização".

W. Praxedes e N. Piletti
 O MERCOSUL e a Sociedade Global.

S.P., Ática, 1995.

Sobre as relações históricas entre os países que
fundaram o MERCOSUL - Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai, assinale o que for correto.
01) Província Cisplatina foi o nome do Uruguai, no

período em que esteve anexado ao Brasil (1821-
25).

02) Dentre os países da América do Sul, o Paraguai
foi o primeiro país a se tornar independente, em
1811.

04) A Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e
1870, unificou a Argentina, o Brasil e o Uruguai
- Tríplice Aliança - contra o Paraguai, na época
governado por Solano Lopes.

08) Fazendo parte do vice-reino do Prata,
juntamente com o Uruguai e o Paraguai, a
Argentina foi o segundo país sul-americano e se
tornar independente, em 1816.

16) A questão de Missões envolveu o Brasil e a
Argentina na disputa dos territórios
anteriormente pertencentes à Espanha, segundo
os marcos do Tratado das Tordesilhas, e que
hoje compõem a maior parte do território
paranaense e catarinense. Essa questão só foi
resolvida, em 1895, sob a mediação do
Presidente Cleveland dos Estados Unidos.
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23 - "Foi conhecido como Antônio dos Mares, uma certa
época, e também como Irmão Antônio. Os mais
devotos o intitulavam "Bom Jesus", "Santo
Antônio". De batismo, era Antônio Vicente Mendes
Maciel. Quando fixou sua fama, era Antônio
Conselheiro, nome com o qual conquistou os sertões
e além. (...). Foi para a História, e nela cravou um
marco profundo - um ferimento. Transformou-se
num dos personagens mais perturbadores da
História do Brasil, figura central de um dos
episódios mais extravagantes, equivocados e
trágicos da nacionalidade, e também dos mais
fascinantes, em que o Brasil defronta o Brasil,
estranha o Brasil e choca-se frontalmente com o
Brasil."

Revista Veja, 03/09/97.

O trecho acima refere-se à Guerra de Canudos, cujo
centenário foi comemorado, em 1997. Essa rebelião,
assim como outras que ocorreram do final do
período imperial até o final da república velha, foi
um protesto trágico contra a opressão e a miséria
vivida pela população. Sobre esses movimentos
sociais, assinale o que for correto.
01) Com a implantação do regime republicano, a

situação das famílias de trabalhadores do
campo, que constituíam, nessa época, mais de
dois terços da população nacional, não se
modificou. A fome e a miséria, que aumentaram
com os períodos de seca, entre 1877 e 1915,
criaram três tipos de reação por parte dos pobres
do campo: a formação de grupos de
cangaceiros; a formação de seitas místicas em
torno de um beato ou conselheiro; a migração
para as regiões da Amazônia e para o sudeste do
Brasil.

02) O movimento do Padre Cícero, em Juazeiro,
apesar do caráter religioso que tinha no seu
início - ainda no período imperial - assume, no
decorrer de sua existência, uma conotação
política, dada a sua participação no movimento
de emancipação de Juazeiro (1909). A partir daí,
Padre Cícero começa a intensificar alianças com
os coronéis nordestinos, transformando-se no
"coronel dos coronéis".

04) Antônio Conselheiro, líder da "Guerra de
Canudos", enfrentava a oposição das
autoridades baianas, mas contava com o apoio
da Igreja, que não se opunha às idéias religiosas
e políticas defendidas por ele.

08) A "Guerra do Contestado" (1912-16) ocorreu
em territórios dos Estados do Paraná e Santa
Catarina, em função da distribuiçào de grande
quantidade de terras aos camponeses pobres e
aos índios Xokleng que habitaram a região.

16) Forma de resistência à miséria e à dominação
das oligarquias latifundiárias, o cangaço
buscava alianças, para combater o coronelismo
retrógrado, com a burguesia industrial do
Sudeste, da qual obtinha apoio político, armas e
munição. Almejava a industrialização, a
urbanização e a modernização de todo o
Nordeste.

24 - Durante o século XIX, enquanto o capitalismo
europeu se expandia pelo mundo, os Estados Unidos
enfrentavam um grande conflito interno: a Guerra
Civil ou Guerra de Secessão (1861-65). Sobre esse
conflito, assinale o que for correto.
01) As origens da Guerra de Secessão podem ser

buscadas no processo de ocupação e
colonização do território norte-americano, que
definiu dois tipos de sociedade: a do Norte,
baseada no trabalho assalariado, na pequena
propriedade e voltada mais para o mercado
interno; a do Sul, baseada no trabalho escravo,
na grande propriedade e voltada para o mercado
externo.

02) Terminada a guerra e abolido o regime de
escravidão, os negros conquistaram vários
direitos de cidadania, podendo, inclusive, votar.

04) Após a Guerra de Secessão, os Estados Unidos
vivenciaram uma crescente prosperidade
econômica, tornando-se a maior potência
industrial e agrícola do mundo, no final do
século XIX, graças à política de imigração.

08) No início do século XIX, a população dos
Estados Unidos era de, aproximadamente, 7
milhões de pessoas. Esse contingente
populacional constituiu-se num dos fatores
pelos quais ocorreu a chamada "conquista do
oeste", que tinha como objetivo a incorporação
de novas terras para o plantio e pastagens para
criação de gado, e procura de metais preciosos.

16) Resolvidos os problemas internos, os Estados
Unidos investiram na dominação imperialista,
dando continuidade à Doutrina Monroe (1822),
sendo a América Latina o alvo almejado.
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25 - A ditadura militar, instaurada em 1964, é um tema de
grande atualidade para os debates acadêmicos e
políticos de nossa sociedade, considerada a
profunda repercussão que suas políticas tiveram, nos
mais diferentes níveis da vida da sociedade
brasileira. Sobre o período da ditadura militar,
assinale o que for correto.
01) Ao longo de sucessivos Atos Institucionais, a

ditadura militar foi se concedendo poderes
crescentemente autoritários, como demonstram
os emblemáticos exemplos dos Atos
Institucionais AI-2 e AI-5. O AI-2 (1965) foi
utilizado para extinguir os partidos políticos
existentes, no período anterior ao golpe, e para a
instauração do bipartidarismo. Através do  AI- 5
(1968), a ditadura militar outorgou a si
ilimitados poderes, abrindo um período de
recrudescimento da repressão.

02) Através de longa e gradual abertura política, a
ditadura militar estendeu-se até a década de 90.
Em 1992, com a mobilização popular,
impulsionada pelo movimento da juventude
"cara-pintada", Fernando Collor, o último
presidente militar, sofreu "impeachment". Em
1994, concluído o governo de transição de
Itamar Franco, vice de Collor, o povo pôde,
finalmente, eleger diretamente o presidente da
República, encerrando três décadas de ditadura
militar.

04) A ideologia dominante foi a ideologia da
segurança nacional. Identificando a nação com o
regime vigente, os detentores do poder
consideravam qualquer ato de crítica e oposição
ao regime como um ato contra a nação.
Procuravam, assim, legitimar a repressão e
eliminar divergências e contestações.

08) No final da década de 60 e início da década de
70, o Brasil viveu o período do chamado
"milagre econômico", experimentando elevadas
taxas de crescimento econômico. Não obstante,
os diferentes estratos e classes sociais
experimentaram de forma diferenciada esse
crescimento, visto que houve significativa
concentração de renda no período.

16) Acentuou-se, nesse período, o nível de
internacionalização da economia. Da mesma
forma, cresceu a dependência econômica em
relação ao capital internacional, evidenciada no
crescimento da dívida externa.

26 - Sobre o período denominado II  Reinado no Brasil,
assinale o que for correto.
01) A escravidão encontrava-se, quando foi abolida,

em 1888, em franca expansão. Contribuíram
para essa expansão medidas de grande impacto,
como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos
Sexagenários.

02) A partir de 1870, o II Reinado viveu momentos
cruciais, que acabaram por levar ao declínio da
monarquia e ao advento da república. Entre eles,
citam-se o fim do tráfico negreiro, formalizado
pela Lei Eusébio de Queirós, e a chegada dos
primeiros imigrantes europeus.

04) Configurou-se, nesse período, uma sociedade
senhorial e patriarcal rígida, em que as
possibilidades de mobilidade social eram poucas
e devidamente controladas pelo segmento
dominante.

08) Foi um período de grande transformação
econômica, representado, sobretudo, pela
expansão do café que, a partir de 1850, tornou-
se a base da economia brasileira, que continuou
voltada para o mercado externo.

16) O final do II Reinado foi marcado pela
campanha abolicionista, que contou com a
adesão de vários setores da sociedade e
enfrentou a resistência das elites, ligadas à
economia baseada no trabalho escravo.

32) Foi a fase em que, politicamente, dois partidos -
 o liberal e o conservador - constituíram-se e
revezaram-se na disputa pelo poder.

64) Com o avanço da produção cafeeira, teve início
o processo de industrialização brasileira, que
pôde contar, para sua implementação, com a
utilização da mão-de-obra escrava oriunda das
fazendas de café, que substituíram o escravo
pelo imigrante europeu.
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27 - A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi
considerada um emblema do final do período da
chamada Guerra Fria, iniciada logo após o final da
Segunda Guerra Mundial. Sobre a Guerra Fria,
assinale o que for correto.
01) Essa Guerra foi nítida manifestação da

bipolarização do poder planetário entre as duas
potências que emergiram da Segunda Guerra
Mundial - EUA e URSS.

02) Sua principal manifestação foi a guerra que os
EUA e a URSS estabeleceram para o controle
do Alasca. Pendência diplomática que datava do
período do império czarista, a disputa se
prolongara, na recente conjuntura, tanto pelo
caráter estratégico-militar da região, fronteira
das duas potências, quanto pela existência de
grandes mananciais de combustíveis fósseis e
urânio, necessário para o desenvolvimento da
energia nuclear.

04) Essa Guerra deu origem a duas grandes alianças
militares, hegemonizadas pelas principais
potências: OTAN (Organização do Tratado do
Atlântico Norte) e Pacto de Varsóvia (Tratado
de Assistência Mútua da Europa Oriental).

08) Por conta do equilíbrio bélico, sustentado no
poderio nuclear, as potências bloqueavam as
formas de confronto militar direto, mas
estabeleceram a disputa indiretamente, através
da expansão de suas áreas de influência em todo
o planeta.

16) Com a Revolução Cubana (1959), os EUA
adotaram, como forma de conter o avanço da
influência soviética no continente americano,
duas políticas de grande impacto. A primeira foi
o Plano Marshall, através do qual garantiram a
estabilização econômica da região. A segunda
foi o "Big Stick", política através da qual
procuravam estender os ideais de liberdade a
todo o continente, combatendo a emergência das
ditaduras e defendendo os regimes
democráticos.

28 - O principal movimento social do Brasil
contemporâneo é o MST - Movimento dos
Trabalhadores Sem-Terra, organizado para
reivindicar a reforma agrária, tema bastante
recorrente em nossa história. Sobre a questão agrária
no Brasil, assinale o que for correto.
01) Instaurada em 1964, a ditadura militar depôs o

governo João Goulart, mas efetivou as reformas
de base, democratizando o acesso à terra para
camponeses e trabalhadores rurais.

02) A reforma agrária se destacava no rol das
reformas de base propostas pelo governo João
Goulart (1961-64), reivindicada pelas Ligas
Camponesas, pelos sindicatos de trabalhadores
rurais e pelas organizações populares.

04) O latifúndio, relacionado a modelos econômicos
agro-exportadores, é um dos traços seculares
mais marcantes das estruturas fundiárias
nacionais.

08) A concentração de terra, ligada a tecnologias
poupadoras de mão-de-obra, tem sido a mola
propulsora da fixação do homem do campo e da
contenção do êxodo rural, impedindo o inchaço
das cidades e diminuindo a demanda de
reivindicações em torno da reforma agrária.

16) O consenso tem caracterizado as relações entre
o governo Fernando Henrique Cardoso, o MST
(Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) e a
UDR (União Democrática Ruralista), que
caminham harmoniosamente na busca de
soluções para a questão agrária. Em função
disso, a violência no campo é, praticamente,
uma página virada em nossa história.
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29 - No período compreendido entre a primeira e a
segunda guerras mundiais, emergiram, na Alemanha
e na Itália, respectivamente, os regimes nazista e
fascista. Guardando determinadas similitudes e
diferenças entre si, esses regimes foram
responsáveis por políticas que, ramificadas pela
Europa, exerceram peso determinante tanto nos
fatos que contribuíram para a emergência da
Segunda Guerra Mundial quanto na expansão de
governos autoritários em vários quadrantes do
continente. Sobre a emergência e experiência do
nazismo e do fascismo, assinale o que for correto.
01) O final da Segunda Guerra Mundial não

significou o total fim dos regimes fascista e
nazista. Hitler e Mussolini lideraram, com o fim
da Guerra, um movimento para a conversão de
seus partidos em instituições incorporadas e
submetidas à ordem democrática.

02) Diferentemente da Alemanha de Hitler, onde
predominava a tolerância racial, a Itália de
Mussolini caracterizou-se por intensa campanha
anti-semita, através da qual foram perseguidas e
eliminadas amplas parcelas da população de
origem judaica, radicadas na Península Itálica e
na área da expansão dos exércitos fascistas.

04) Alemanha e Itália compuseram, na Segunda
Guerra Mundial, a aliança militar conhecida
como Tríplice Entente, da qual também
participava o Japão. Tal fato demonstrava não
apenas determinado nível de similitude entre os
regimes nazista e fascista, mas também a
continuação da aliança militar ocorrida na
Primeira Guerra Mundial, quando a Itália se
uniu aos alemães, do início ao fim do conflito
bélico, no Eixo, em oposição à Tríplice Aliança:
Inglaterra, França e Rússia.

08) O fascismo e o nazismo caracterizaram-se pela
destruição das instituições políticas de matiz
liberal, como o parlamentarismo, e pela
eliminação das alternativas socialistas,
evidenciada pela implacável perseguição às
organizações dos trabalhadores e às suas
lideranças.

16) No período de ascensão do nazismo e fascismo,
Alemanha e Itália viviam situação de crise
acentuada: desemprego, inflação galopante,
descrença na representação parlamentar. Essa
crise econômica, política e social foi o campo
fértil em que germinou a semente da política do
governo forte, ao qual a população devia se
subordinar para alcançar a prosperidade geral.

32) O nazismo e o fascismo tiveram apoio da alta
burguesia de seus países.

30 - Em 1997, a cidade de Hong Kong, possessão inglesa,
foi devolvida para a República Popular da China,
encerrando, dessa forma, um longo período da
presença neocolonial européia nessa região da Ásia.
Em relação à presença imperialista nessa região do
planeta, assinale o que for correto.
01) As Filipinas, conjunto de mais de 7.000 ilhas,

foram uma antiga colônia holandesa, invadida
pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Essa
colônia tornou-se independente, em 1975, após
uma longa guerra de libertação contra a
Holanda.

02) Após o fim da Segunda Guerra, rompeu-se o
acordo entre os nacionalistas e comunistas
chineses, que tinham lutado juntos contra as
forças invasoras japonesas. Iniciou-se, então, a
guerra civil chinesa, que só terminou, após a
vitória dos comunistas de Mao-Tse-Tung e a
fuga de Chiang Kai-Shek para a Ilha de Taiwan,
onde criou a República Nacionalista da China.

04) A Índia tornou-se independente da Inglaterra,
em 1947. Um dos responsáveis pela luta de
independência foi Mahatma Gandhi, que liderou
grandes movimentos pacifistas e de
desobediência civil contra a dominação inglesa.

08) A Indonésia, que foi uma colônia espanhola
desde o século XVI, foi invadida na Segunda
Guerra pelo Japão e tornou-se independente, em
1945.

16) A península indochinesa, formada pelo Vietnã,
Laos e Camboja, estava ocupada pelos Estados
Unidos desde o século XIX. Como resultante
dessa ocupação, houve a guerra do Vietnã, que
se iniciou, após a Segunda Guerra Mundial e só
terminou, em 1975.

32) Apesar de ser um dos países mais ricos do
mundo, o Japão ainda tem em seu território
bases militares americanas.


