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 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.
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.

GABARITO 1

02 – Sobre a área representada no mapa abaixo,
abrangendo a Europa Meridional e o Norte da
África, assinale o que for correto.
01 – Identifique o que for correto a respeito dos aspectos
naturais da paisagem e a organização do espaço, no
Brasil.
01) A devastação da Mata Atlântica, principalmente
nos Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte,
São Paulo e Rio de Janeiro, foi provocada pela
expansão da agricultura e da indústria, que
deixaram apenas manchas da floresta, nas áreas
de relevo acidentado.
02) No início do século XVI, o espaço brasileiro
organizou-se em torno da produção do açúcar de
cana, na Zona da Mata Nordestina. O clima
tropical, quente e úmido, os ricos solos de
massapé e a maior proximidade da Europa,
relativamente às demais áreas de cultivo da
cana-de-açúcar, em posição mais meridional,
foram fatores que influíram na produção
açucareira, no Nordeste.
04) O sul da Bahia tem condições climáticas ideais
para o plantio do cacau. Essa espécie, produtora
de matéria prima do chocolate, é plantada sob a
copa de árvores frondosas, pois os frutos não
podem receber muito sol. Em decorrência disso,
a porção meridional do Estado ainda conserva
áreas de matas.
08) Os verdejantes campos da campanha gaúcha
que, outrora, cobriam vasta área da porção sul
do Rio Grande do Sul, apresentam-se,
atualmente, intercalados por dunas de areia.
Esses bolsões arenosos tendem a crescer, devido
ao plantio de soja, em decorrência da utilização
de técnicas agrícolas inadequadas para os solos
da região.
16) O rio São Francisco nasce no sul de Minas
Gerais, região de clima tropical com chuvas
intensas durante o verão. Ele é o único rio
permanente que atravessa o sertão semi-árido
nordestino sem secar. Por muito tempo, o rio
São Francisco teve papel preponderante como
via de transporte para a população da região.
32) A rodovia Transamazônica surgiu no bojo do
Programa de Integração Nacional, lançado na
década de 70, pelo Governo Militar brasileiro.
Apesar
dos
problemas
envolvendo
a
conservação da rodovia, o projeto integrou as
regiões Norte e Nordeste. Através da rodovia,
chegaram ao Norte milhares de nordestinos, que
empreenderam, com sucesso, a colonização
agrária,
propiciando
o
desenvolvimento
econômico, ao longo do seu trajeto.
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01) O litoral meridional da Europa
apresenta
penínsulas, como a Balcânica, a Itálica e a
Ibérica. As reentrâncias e saliências desse litoral
recortado, bem como a presença de várias ilhas,
no mar Mediterrâneo, favoreceram a instalação
de
portos
e,
conseqüentemente,
o
desenvolvimento da navegação e do comércio.
02) A Europa Meridional tem apresentado, nas
últimas décadas, um importante crescimento
econômico. O controle da influência da máfia
italiana e a criação de pólos de desenvolvimento
na Grécia, na Turquia e no sul da Itália,
tornaram essa porção da Europa um foco de
atração de imigrantes originários do norte da
África.
04) O clima mediterrânico apresenta verões quentes
e secos. Apesar de restrições quanto às
qualidades do solo, especialmente na Grécia e
na Turquia, os cultivos de vinhas e de oliveiras
são importantes, fornecendo a matéria prima
para a produção de vinho e de azeite de oliva,
ambos de alta qualidade.
08) No norte da África, predominam os climas
semi-desértico e desértico. O clima denominado
mediterrânico, com chuvas no inverno e verões
secos, ocorre no Marrocos e na Argélia. Essa
área apresenta densidades demográficas
elevadas, no contexto do continente africano.
16) No final da Primeira Guerra Mundial, entra em
colapso o domínio árabe sobre o norte da
África. Assim, posteriormente, temos o domínio
europeu, sobre o mundo árabe, ficando
Marrocos, Argélia e Tunísia sob o controle
francês.
32) Na África mediterrânica, a população árabe, de
cor branca, predomina a oeste, na Tunísia,
Argélia e Marrocos; a leste, abrangendo a Líbia,
e o Egito, a população negra é mais
representativa do que a branca.

GABARITO 1

03 – O módulo rural brasileiro corresponde à propriedade
capaz de proporcionar um rendimento que assegure
a subsistência e o progresso social e econômico de
uma família de quatro pessoas adultas. Assinale o
que for correto sobre o conceito acima e a estrutura
fundiária, no Brasil.
01) O conceito de módulo rural não define uma
dimensão fixa da propriedade. A localização
junto ao mercado consumidor, solos férteis e
clima favorável aos cultivos de maior valor
econômico, por exemplo, são fatores que levam
a estabelecer uma área menor, para o módulo de
uma dada região, comparativamente, a regiões
menos favorecidas.
02) Se as técnicas de cultivo disponíveis em uma
determinada região são primitivas, resultando
em baixo rendimento agrícola, o módulo rural
dessa localidade deve ser maior do que em uma
outra região, na qual os proprietários tenham
acesso a tecnologias modernas.
04) O minifúndio corresponde a uma propriedade
com área inferior ao módulo fixado para a
respectiva região. Isso significa que,
considerados os tipos de exploração próprios da
área, ele não é capaz de prover o sustento e o
progresso social e econômico da família que
possua tal estabelecimento.
08) O latifúndio por dimensão corresponde a uma
área de tamanho variável, explorada de modo
inadequado. Trata-se de um imóvel rural
improdutivo, voltado à especulação imobiliária.
16) A empresa rural tem área variável entre 1 e 600
módulos regionais, sendo adequadamente
explorada em relação às possibilidades da
região.
32) Apontada como herança de nosso passado
colonial, a estrutura fundiária do Brasil serve
como demonstrativo da injusta distribuição da
riqueza no País. Diante da concentração de
terras nas mãos de poucos, temos,
proporcionalmente, maior número de grandes
propriedades do que de pequenas.
64) Podemos dizer que a estrutura fundiária
corresponde ao número e ao tamanho dos
estabelecimentos rurais, segundo as categorias
dimensionais, isto é, segundo uma classificação
por área.

04 – Assinale o que for correto sobre a Austrália,
recorrendo ao mapa, quando necessário.

01) Os desertos encontram-se, principalmente, na
área A, e as florestas tropicais, na área B.
02) As porções sul e sudeste da área B
correspondem, juntas, à região mais populosa e,
também, de economia mais dinâmica do País.
04) A população urbana é, proporcionalmente,
inferior à rural, como reflexo do processo de
colonização, que contou com a vinda de
ingleses, criadores de ovelhas.
08) O rebanho ovino é superior ao bovino,
destacando-se a produção de lã, importante
produto de exportação do País.
16) No Sul e no Sudeste, são cultivados produtos
típicos de clima temperado, como o trigo.
32) A Grande Barreira de Recifes estende-se ao
largo da costa norte da porção A.
64) O País tem uma posição estratégica, no Pacífico
Sul. As relações comerciais com o Japão, por
exemplo, são importantes. Permanecem ativas,
contudo, as relações econômicas com os
Estados Unidos.
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05 – Identifique o que for correto sobre a atividade
industrial no Estado de São Paulo.
01) A indústria começou a desenvolver-se a partir
de 1930, com o término do ciclo do café. A fuga
de capitais, os interesses das oligarquias rurais e
a precária rede de transportes, do período do
ciclo do café, desestimulavam a iniciativa
industrial.
02) A produção industrial paulista teve, até o final
da Segunda Guerra Mundial, um caráter voltado
para a “substituição de importações”,
principalmente, de bens de consumo, cuja
importação ficara comprometida, durante o
conflito.
04) Na década de 50, o governo brasileiro investiu
na indústria automobilística, que se instalou na
capital do Estado, a partir de grandes
investimentos de capital nacional, por iniciativa
do Governo Federal.
08) Na década de 80, confirmou-se uma tendência
de desconcentração da atividade industrial, com
muitas empresas instalando-se em cidades
médias do interior do Estado. Até então, havia
forte concentração industrial na capital e nos
municípios vizinhos do ABC e na Baixada
Santista.
16) Isenção de alguns impostos por tempo
determinado, concessão de terrenos para
instalação de unidades fabris e criação de
distritos industriais, com infra-estrutura
adequada, foram meios utilizados por
municípios do interior do Estado, para atrair
indústrias.
32) O pólo petroquímico e siderúrgico de Cubatão,
na região da Baixada Santista, instalou-se junto
à escarpa da Serra do Mar. Os poluentes do ar
emitidos pelas indústrias provocam chuvas
ácidas e prejudicam a vegetação da encosta, que
foi destruída, em vários pontos. O solo exposto
favorece os deslizamentos de terra.
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06 – A energia nuclear é obtida através de uma
tecnologia avançada e apresenta vantagens, em
relação a outras formas de geração de energia.
Contudo, pode causar danos ao ambiente e à
população. Assinale o que for correto, sobre as
usinas nucleares.
01) A água utilizada no processo de geração de
energia, quando devolvida aos rios, lagos ou
mares, em estado de superaquecimento, causa
sérios danos à vida dos vegetais e animais
próprios do local.
02) A energia pode ser obtida a partir de matérias
primas renováveis ou não renováveis. As fontes
de energia solar, hidráulica e nuclear são
consideradas renováveis, pois dependem,
respectivamente, da luz solar, das forças das
águas e do urânio radioativo, que são elementos
que não se esgotam, como fontes de energia.
04) O acidente de Chernobyl ocorreu na Ucrânia,
devido a uma explosão no reator da central
nuclear. A radioatividade liberada estendeu-se,
porém, por uma grande área, tendo chegado até
a Europa Ocidental.
08) No Canadá, usinas nucleares estrategicamente
localizadas atendem à indústria de produção de
alumínio.
16) As usinas nucleares brasileiras de Angra I e
Angra II criaram polêmica quanto à sua
localização. Isso porque um acidente nuclear
poderia atingir as regiões metropolitanas de São
Paulo e do Rio de Janeiro, situadas dentro do
raio de ação de uma explosão do reator ou de
um vazamento de material radioativo de grandes
proporções.

GABARITO 1

07 – No início de 1998, no Rio de Janeiro, uma pessoa
morreu eletrocutada por um fio da rede elétrica que
tocava o solo, submerso pelas águas da enchente.
Sobre os problemas criados pelas chuvas intensas e
pelas enchentes, nas cidades brasileiras, assinale o
que for correto.
01) O aumento das áreas pavimentadas, na cidade,
contribui para um escoamento mais eficiente das
águas, reduzindo o risco de enchentes urbanas.
É por isso que as áreas mal urbanizadas e sem
asfalto, na periferia, são mais propensas a
inundações.
02) Galerias pluviais entupidas e entulhamento dos
rios que atravessam a cidade, com lixo e toda
sorte de objetos descartados pela população, nas
margens, ou nos próprios cursos d’água,
aumentam o risco de inundações.
04) Na região Norte, que apresenta índices
pluviométricos elevadíssimos, as enchentes
urbanas afetam a zona portuária da cidade de
Manaus. Nesses baixios, as águas do rio Negro
transbordam, inundando ruas e casas.
08) No Rio de Janeiro e em São Paulo, favelas e
bairros de população de baixa renda ocupam,
muitas vezes, zonas de risco, tais como fundos
de vale, várzeas ou encostas de morros; estas
últimas estão, muitas vezes, sujeitas a
desmoronamentos, quando ocorrem chuvas
intensas.
16) Além dos transtornos materiais, as enchentes
aumentam os riscos de ocorrência de
epidemias, devido ao contato das pessoas com
as águas contaminadas.

08 – Sobre a Índia, é correto afirmar que
01) a “Revolução Verde”, com o emprego, a baixos
custos, de sementes melhoradas e fertilizantes
químicos, foi um programa que beneficiou,
principalmente, os pequenos produtores rurais.
02) na cultura hindu, dividida em castas, os “párias”
são aqueles que exercem as tarefas mais
“impuras”. A estrutura de castas é um obstáculo
ao pleno exercício da cidadania.
04) o problema étnico-religioso é grave: hindus e
muçulmanos travam confrontos sangrentos;
além deles, a minoria “sikh” luta pela sua
independência, no norte do País.
08) o País apresenta grandes bolsões de pobreza, na
zona rural. Nas grandes cidades, como Calcutá e
Bombaim, a industrialização fez com que a
maior parte da população superasse a pobreza.
Bairros elegantes e subúrbios populares de
classe média, a par da inexistência de favelas,
atestam esse fato.
16) o País investiu no avanço científico e técnico,
tendo desenvolvido tecnologias, na área da
produção de energia nuclear, destacando-se,
ainda, pela fabricação de bombas atômicas.

09 – O mapa abaixo apresenta os domínios
morfoclimáticos brasileiros classificados pelo
Geógrafo Aziz Ab’Saber.

Recorrendo à representação, quando necessário,
identifique o que for correto.
01) Os domínios morfoclimáticos correspondem às
grandes paisagens naturais do Brasil. Clima,
relevo, solo, vegetação e hidrografia servem de
base para compor cada domínio.
02) Suponha que você fosse fazer uma viagem cujo
trajeto correspondesse ao traçado do segmento
de reta AB. Partindo de Manaus, com destino a
São Paulo, você passaria pelos seguintes
domínios: floresta equatorial, faixa de transição,
cerrados e florestas-galerias, outra faixa de
transição e, por fim, chegaria ao domínio dos
“mares de morros”.
04) As faixas de transição correspondem às áreas
onde as paisagens típicas de um domínio se
confundem com as paisagens de outro.
08) Os domínios morfoclimáticos estão intimamente
relacionados à estrutura geológica do terreno.
Isso se deve ao fato de tanto a estrutura
geológica quanto os domínios morfoclimáticos
refletirem toda a história natural do planeta,
desde o Pré-cambriano até o momento atual.
16) O relevo das áreas mamelonares tropicaisatlânticas
florestadas
apresenta
formas
policonvexas, conhecidas como “meiaslaranjas” ou “mares de morros”.
32) Nos sub-bosques da formação florestal do
domínio amazônico, há ocorrência de cipós,
trepadeiras e epífitas,
cuja variedade e
quantidade, associada às numerosas árvores, dão
à floresta um aspecto muito denso.
64) Nas áreas de cerrado, onde o clima apresenta
quatro estações bem definidas, não há
ocorrência de espécies decíduas na composição
da formação vegetal que a caracteriza..

GABARITO 1

UEM/CVU
Vestibular de Verão/99 - Prova 1

5

10 – Sobre o modelo econômico brasileiro, assinale o que
for correto.
01) As empresas transnacionais dominam os setores
produtivos que exigem maior tecnologia e,
também, que utilizam mão-de-obra intensiva,
como é o caso das indústrias automobilística e
eletro-eletrônica. Já as pequenas empresas, de
capital nacional, investem nos setores de baixa
tecnologia, que empregam, no processo
produtivo, pouca mão-de-obra.
02) Na década de 70, o governo brasileiro
incentivou
a
instalação
de
indústrias
tradicionais, de produtos não duráveis, nas áreas
de expansão pioneira, nas regiões Norte e
Centro-Oeste. O pólo industrial da Zona Franca
de Manaus exemplifica essa política.
04) Na primeira metade da década de 80, entra em
crise o modelo econômico do “milagre”
brasileiro. O aumento das taxas de juros sobre o
montante da dívida externa brasileira, os altos
custos das estatais e a retração no poder de
compra da classe média brasileira foram fatos
que, em conjunto, caracterizaram ou
aprofundaram a crise.
08) O
governo
militar
centralizou,
em
megaempresas estatais, a produção de petróleo,
aço, energia elétrica e telecomunicações.
Empresas
como
a
PETROBRAS,
a
SIDERBRAS, a ELETROBRAS e a
TELEBRAS produziam insumos e matériasprimas, que eram vendidos às empresas privadas
e outras, a preços subsidiados, isto é, inferiores
aos do mercado internacional.
16) O Programa Nacional de Privatização insere-se
no contexto da crise dos investimentos estatais.
Paralisado pela dívida externa e pela má
administração de muitas empresas estatais, o
Estado empenha-se em transferir parte de suas
unidades produtivas à iniciativa privada, mesmo
que por valores muito inferiores ao patrimônio
dessas empresas.
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11 – A região Sul do Brasil, na qual predomina o clima
subtropical, diferenciou-se, em vários aspectos, do
chamado “Brasil tropical”. Assinale o que for
correto, sobre essa região.
01) Foi o primeiro território brasileiro a ser,
efetivamente, povoado pelos portugueses, que
fundaram a vila de Paranaguá, no litoral do
Paraná. O clima ameno e o porto natural foram
fatores importantes, na escolha do local.
02) Os imigrantes italianos e alemães foram
importantes grupos no processo de colonização,
dedicando-se, de início, à policultura ou à
pecuária intensiva, em pequenas ou médias
propriedades de exploração familiar.
04) Além das atividades primárias, os colonos
europeus também se dedicaram à produção de
bens industrializados; tecelagens, confecções e
vinícolas são exemplos dessas atividades.
08) Imigrantes poloneses e ucranianos instalaram-se
no Paraná, dedicando-se, inicialmente, às
atividades agrárias, mas desenvolvendo,
também, o artesanato doméstico. Esta última
atividade evoluiu, em muitos casos, para uma
produção industrial.
16) O elemento indígena é importante na
composição étnica dos paranaenses e gaúchos.
No primeiro caso, através da miscigenação dos
índios guaranis com os pioneiros que
desbravaram as florestas do Norte do Paraná; no
segundo
caso,
graças
aos
tropeiros,
remanescentes da população indígena das
missões jesuíticas.

GABARITO 1

12 – As projeções cartográficas abaixo representam as terras emersas da superfície do Globo terrestre. A respeito delas,
assinale o que for correto.

01) Um globo representa mais fielmente a superfície terrestre do que um planisfério. Contudo, mesmo considerando
que é impossível representar toda a superfície terrestre em um plano sem que ocorra deformação, o planisfério
pode ser utilizado como um importante recurso, quando pretendemos visualizar algum ponto, ou localizar um
acidente geográfico, na superfície terrestre.
02) A figura 1 contém o planisfério projetado por Mercator. Sua representação consolidou-se exatamente no
momento em que os europeus comandavam a expansão marítima, dado que possibilitava a orientação pelas
Coordenadas Geográficas.
04) Com a função de localizar qualquer ponto na superfície terrestre, foram criadas as linhas imaginárias, ou
Coordenadas Geográficas, denominadas latitude e longitude. Assim, por exemplo, o ponto A, representado na
figura 1, está localizado a 20º de latitude leste e a 10º de longitude norte.
08) O mapa de Mercator pode ser criticado por não conservar as relações de proporção que as diversas áreas do
globo mantêm entre sí. Por exemplo, a África é bem maior que a América do Norte, mas, no planisfério de
Mercator, ela aparece menor.
16) A figura 2 apresenta o planisfério de Peters. Podemos observar, nessa projeção, que é dado um relativo destaque
aos países de baixa latitude. Sendo assim, ocorrem distorções, na proporção das terras emersas localizadas nas
altas latitudes.
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13 – Assinale o que for correto sobre os climas e as
correntes marítimas, no âmbito da América do Sul.
01) O clima tropical, com verões quentes e secos e
invernos chuvosos, predomina na porção central
do Continente.
02) O clima equatorial predomina na região
amazônica, onde, porém, ocorrem outros tipos
de clima, principalmente na sua periferia. O
clima equatorial superúmido caracteriza-se por
altos
teores
de
umidade,
abundantes
precipitações e temperaturas elevadas.
04) A corrente das Malvinas (ou Falklands) dividese em dois braços, na altura da Terra do Fogo,
na extremidade meridional do Continente; o
braço leste varre a costa oriental da América do
Sul, até a altura de Salvador, na Bahia.
08) O deserto de Atacama estende-se pela costa
norte do Chile e parte da costa peruana. Tem a
sua ocorrência associada à corrente marítima
fria de Humboldt.
16) A corrente do Brasil associa-se aos mares
quentes e à pesca da lagosta, nas águas do litoral
cearense.

14 – O tráfico internacional de drogas transformou-se em
uma questão de poder tão grande que, hoje, ameaça
a própria soberania de alguns Estados. Assinale o
que for correto, sobre a produção e o comércio de
drogas.
01) Los Angeles, Chicago e Medellín correspondem
a verdadeiras “capitais da droga”, sedes das
grandes organizações que comandam o tráfico.
02) Colômbia, Peru, Chile e Brasil são os maiores
produtores de coca. Na Colômbia e no Chile, as
exportações da droga são legalizadas, sendo o
produto claramente identificado nas transações
oficiais.
04) Amsterdã, localizada na Holanda, corresponde a
um importante centro financeiro e bancário, no
qual é feita a “lavagem” do dinheiro proveniente
do tráfico de drogas.
08) Rio de Janeiro e São Paulo são localidades, no
Brasil, onde existem redes organizadas para
recepção e distribuição das drogas.
16) A principal zona de produção de papoula, para
atender à produção de drogas, situa-se na
Europa Ocidental, tendo por centro a Holanda.
32) O tráfico organizou-se, também, na Rússia e em
outras localidades do antigo bloco soviético.
Moscou é um importante centro de operações,
envolvendo as drogas.
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15 – Identifique o que for correto sobre a organização
espacial das redes urbanas e das regiões geográficas,
recorrendo à ilustração abaixo, quando necessário.

01) Na fase de “bacia”, as cidades maiores captam o
produto excedente das cidades vizinhas,
drenando esses núcleos urbanos menores. Isso
significa que, em tese, embora as cidades
maiores revertam alguns benefícios para as
menores, vão-se estabelecendo relações
desiguais e dependência das cidades menores às
maiores.
02) A especialização das funções urbanas é
crescente, considerando-se as três fases da
evolução da rede de cidades. Portanto, na última
etapa (“rede”), a divisão territorial do trabalho é
mais acentuada do que nas etapas anteriores.
04) Os primeiros núcleos de povoamento criados no
território brasileiro, logo após o descobrimento,
correspondiam ao estágio de “sementeira”.
Nessa fase, as vilas ainda não constituíam
entrepostos de fornecimento de produtos
coloniais, tendo apenas a função de ocupação do
território, mantendo-se isoladas, entre si.
08) Salvador e Rio de Janeiro foram cidades que,
ainda no Brasil colonial, configuraram a sua
“bacia” urbana, como centros de escoamento de
produtos coloniais e do comércio de escravos.
Contudo, as duas cidades não tinham uma
economia integrada, entre si. Em nível do País,
portanto, não havia integração inter-regional,
mas apenas “ilhas”, em um arquipélago
mercantil.
16) A industrialização brasileira desintegrou a rede
de cidades que se formava, nas primeiras
décadas do século XX, devido à especialização
das funções urbanas. As desigualdades regionais
atuais decorrem, em parte, dessa desintegração
econômica e da rede urbana, no Brasil.

GABARITO 1

16 – Sobre a Constituição de 1988 - cujo décimo
aniversário foi comemorado em outubro último - e
o processo em que foi gerada, assinale o que for
correto.
01) Entre as conquistas trabalhistas incorporadas
ao texto constitucional, destacam-se: abono de
1/3 sobre as férias remuneradas; indenização
correspondente a 40% de seu salário, quando o
empregado for demitido; redução da jornada de
trabalho de 48 para 44 horas; ampliação da
licença maternidade de 90 para 120 dias.
02) A constituição de 1988 consagrou o direito de
reeleição para presidente da república e
governadores.
04) O habeas-data, direito então introduzido,
permite que os cidadãos conheçam informações
de interesse particular ou geral, registradas em
órgãos públicos ou banco de dados do governo.
08) Decorrência de uma disposição presente na
Constituição, foi realizado, em 1993, um
plebiscito para o povo referendar ou alterar o
regime e o sistema de governo. Esse plebiscito
consagrou o regime republicano e o sistema
presidencialista.
16) Nas lutas e discussões prévias, surgiram duas
possibilidades de processo constituinte: a)
Assembléia Nacional Constituinte, eleita
exclusivamente para elaborar a Carta Magna; b)
o Congresso Constituinte, composto pelos
próprios parlamentares que seriam então eleitos.
Prevalecendo a primeira alternativa, o povo
brasileiro, em 15 de novembro de 1986, foi às
urnas para eleger, simultaneamente,
a
Assembléia Nacional Constituinte e os
parlamentares que iriam compor o Congresso
Nacional.

17 – “A Inconfidência Mineira e a Conjuração dos
Alfaiates (...) não se limitaram a contestar
determinados aspectos da dominação colonial (...),
mas questionavam o próprio pacto colonial”.
(VICENTINO, C. & DORIGO, G. História do
Brasil. SP: Ed. Scipione, 1998, p. 148).
Sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos
Alfaiates, assinale o que for correto.
01) “Ordem e Progresso”, lema da bandeira da
Inconfidência Mineira, foi eleito como lema da
bandeira nacional republicana,
em claro
reconhecimento à importância do precursor
movimento dos inconfidentes.
02) No movimento baiano, constatou-se forte
influência da fase jacobina da Revolução
Francesa.
04) Diferentemente da Inconfidência Mineira, a
Conjuração dos Alfaiates colocava em xeque o
trabalho escravo, esteio da sociedade colonial.
08) Na Conjuração dos Alfaiates, participaram
padres, médicos, advogados, sapateiros,
escravos e ex-escravos, o que fez dela uma
rebelião de caráter nitidamente popular.
16) O português Felipe dos Santos, um dos líderes
mais pobres da Conjuração dos Alfaiates, foi
condenado à morte por enforcamento, mas foi
anistiado pelo governador da Bahia.
32) Para o período posterior ao rompimento com a
metrópole, a Inconfidência Mineira pregava o
estabelecimento
da
república,
o
desenvolvimento da manufatura e a criação de
uma universidade, em São João Del Rey.
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18 – “O chamado mundo socialista iniciou-se em 1917,
com a Revolução Russa, quando pela primeira vez
desde que o capitalismo tornou-se dominante no
planeta surgiu uma nova forma de organização
social alternativa a ele”. (VESENTINI, J.W. A
nova ordem mundial. SP: Ed. Ática, p. 7).
Sobre o processo da revolução russa, assinale o que
for correto.
01) Antes da revolução bolchevique (1917), a
Rússia era a principal potência capitalista
mundial. Era o país em que as contradições do
capitalismo estavam mais acirradas e em que
havia as condições mais maduras para uma
revolução socialista.
02) O Comunismo de Guerra (1918-21) foi um
período da história da revolução russa
caracterizado pelo alto grau de centralização
econômica e política, promovida pelo governo
revolucionário, numa conjuntura de guerra civil.
04) A Nova Política Econômica, conjunto de
medidas introduzidas no início da década de 20,
adotou mecanismos de economia mista, na qual,
observados
determinados
limites,
empreendimentos de iniciativa particular
coexistiam com o setor estatal, com o objetivo
de reerguimento da economia, destruída pela
primeira guerra mundial e pela guerra civil que
se seguiu.
08) No final da década de 20, a Nova Política
Econômica cedeu lugar à política de
planificação geral da economia, através dos
planos qüinqüenais, que tinham o objetivo de
criar a indústria pesada e a coletivização do
campo.
16) Em meados da década de 80, por conta da crise
que se evidenciava em seu país, o líder soviético
Mikhail Gorbatchev comandou a Perestroika,
política que visava a reforçar a centralização
econômica e a coibir as tendências favoráveis à
introdução de mecanismos de economia mista.
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19 – “O ciclo revolucionário francês detonou uma série
de conflitos que colocaram em evidência a
degradação do poder espanhol. A guerra contra a
Inglaterra, que dominava o Atlântico, afastou a
Espanha de suas Índias. Era cada vez mais difícil
enviar soldados e administradores e manter o
"exclusivo colonial", minado pelo contrabando
ostensivo.
As idéias revolucionárias do livre comércio e da
república atravessaram o Atlântico rapidamente,
pondo abaixo a ordem colonial ibérica."
(TELECURSO 2000 - História Geral, vol. único.
SP: Ed. Globo, 1996, p.139).
Sobre a situação da América Latina, após a
independência, assinale o que for correto.
01) Do ponto de vista econômico, as guerras de
independência significaram
um enorme
aumento e concentração de riquezas na
América, poupando a produção interna e o metal
precioso guardado pelas elites, pelas igrejas e
pelas associações de comércio, dos Estados que
se constituíram.
02) O caudilhismo, fenômeno que se tornou
freqüente nos recém surgidos países da América
Latina, após as suas independências, era
caracterizado, principalmente, pela autoridade
forte e pessoal dos caudilhos, que eram chefes
locais que lideravam exércitos particulares ou
grupos políticos cujos componentes estavam
ligados a eles por laços de fidelidade pessoal.
04) Ao contrário da América portuguesa, a mão-deobra indígena não foi fundamental para o
colonialismo espanhol, nem para a sociedade
nacional que emergiu da independência.
08) No período de 1825-28, o atual território do
Uruguai foi disputado pelo Chile e pela
Argentina, na conhecida Guerra do Pacífico.
16) Duque de Caxias, durante a Guerra do Paraguai
(1865-70), foi responsável pelo episódio
conhecido como dezembrada, isto é, a marcha
do exército brasileiro, iniciada em dezembro de
1868, da qual resultaram as batalhas de Itororó,
Avahi, Lomas Valentinas e a ocupação da
capital paraguaia.
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20 – Sobre a escravidão no Brasil, assinale o que for
correto.
01) Mesmo após a extinção do tráfico negreiro, em
1850, o escravo negro continuou sendo a mãode-obra preferencial nas lavouras de café, até
1920, quando chegaram ao Brasil as primeiras
levas de imigrantes europeus.
02) O “Levante dos Malês”, ocorrido na Bahia, em
1835, foi uma importante rebelião urbana que
teve como objetivo libertar os negros da
escravidão e massacrar os brancos e mulatos.
04) A maioria dos negros africanos que foram
trazidos ao Brasil pertencia a dois grandes
grupos: bantos, capturados no Congo, em
Angola e em Moçambique; e sudaneses,
originários da Nigéria, de Daomé e da Costa do
Marfim.
08) Apesar de explorado e maltratado, o escravo
negro era tão resistente e saudável que tinha
uma vida útil superior a 25 anos de trabalho,
principalmente, aquele que atuava
nos
engenhos de açúcar.
16) A população negra e seus descendentes
enfrentam, ainda hoje, condições de vida
difíceis, formando o maior número de
indivíduos de baixa renda, de analfabetos e de
desempregados, expostos ao preconceito racial.
32) A Lei dos Sexagenários, que garantia aos
escravos aposentadoria somente depois dos 65
anos de idade, alterou o sistema de seguridade
anterior, que, baseado na aposentadoria por
tempo de serviço, era muito oneroso ao Estado,
gerava o chamado “rombo da previdência” e
aumentava o déficit público.
64) No início da colonização brasileira, recorreu-se
à escravização da mão-de-obra nativa,
rompendo as relações amistosas que haviam se
estabelecido entre portugueses e indígenas nos
primeiros contatos.

21 – “O acontecimento mais marcante de toda a primeira
metade do século XIX, nos EUA, foi a conquista do
oeste, imortalizada pelos livros de história, pelos
romances e pelo cinema, através dos filmes de
faroeste.” (CÁCERES, F. História da América.
SP: Ed. Moderna, 1992, p.106).
Sobre esse processo da história norte-americana,
assinale o que for correto.
01) Dentre os fatores que contribuíram para a
“conquista do oeste”, pode-se citar a descoberta
do ouro na Califórnia, em 1848.
02) Chegar até a costa oeste, no oceano Pacífico, era
objetivo do processo de conquista e significava
para os EUA o acesso direto ao oriente, que lhes
propiciaria alcançar os cobiçados mercados da
China e do Japão.
04) Ao fim do processo de colonização do oeste,
muitos núcleos indígenas puderam sobreviver
livres, com possibilidade de integrar-se ao
resto da nação, mantendo suas identidades
culturais.
08) Para o oeste americano, rumaram pessoas
adeptas do protestantismo, contribuindo, assim,
para o surgimento de uma série de igrejas
protestantes, como, por exemplo, os mórmons,
os batistas e os metodistas.
16) A “marcha para o oeste” era, em grande parte,
justificada pela doutrina do “destino manifesto”,
segundo a qual os norte-americanos tinham sido
predestinados por Deus à conquista dos
territórios, entre os oceanos Atlântico e Pacífico.
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22 – No Chile, em setembro de 1973, sob a liderança de
Augusto Pinochet, ocorreu o golpe militar que depôs
o governo socialista do presidente Salvador Allende.
Sobre esse processo histórico ocorrido no Chile, é
correto afirmar que
01) com a vitória da União Popular, em 1970, e
eleição de Salvador Allende, pela primeira vez
no continente, subiu ao poder um presidente
socialista escolhido pelo voto.
02) Allende, em seu primeiro ano de governo,
nacionalizou as minas de cobre, as siderúrgicas,
a extração de carvão e salitre, as
telecomunicações; estatizou os bancos, as
ferrovias, a exploração de petróleo e a produção
de energia elétrica.
04) o programa de reformas do governo socialista
entrou em choque com os interesses das
oligarquias chilenas e dos Estados Unidos, que
organizaram um plano para desestabilizar o
regime.
08) o governo instaurado pelo golpe militar de 1973
massacrou milhares de oposicionistas e reverteu
as reformas elaboradas por Allende.
16) em 1988, por conta do crescimento da oposição,
promoveu-se plebiscito popular para aferir se
Pinochet poderia concorrer a um novo mandato
presidencial, em 1990. Pinochet, cujo governo
fora precursor do neoliberalismo, venceu o
plebiscito e as eleições presidenciais,
estendendo seu período à frente do Estado
chileno, até a metade da década de 90.

23 – Sobre o populismo na Argentina, assinale o que for
correto.
01) Juan Domingo Perón, eleito presidente da
Argentina, em 1946, enfrentou uma campanha
nada tranqüila sob oposição das oligarquias
rurais e dos partidos comunista e socialista.
02) Durante o primeiro governo de Perón (1946-55),
a agricultura argentina continuou tendo como
característica básica o predomínio do latifúndio
exportador.
04) Por meio dos planos qüinqüenais, Perón
pretendia modernizar a economia argentina
através do investimento nas privatizações das
empresas estatais, principalmente, em relação às
indústrias de base, como as companhias
siderúrgicas e hidrelétricas.
08) O peronismo ou justicialismo baseou-se em uma
política populista de cunho nacionalista,
também inspirada nas doutrinas fascistas,
propagadas após a I Guerra Mundial.
16) Perón venceu as eleições em 1946, graças ao
forte apoio que teve da burguesia industrial, da
Igreja Católica e do proletariado.
32) Perón reforçou a estatização do movimento
sindical, com a colaboração policial,
perseguindo e encarcerando sindicalistas não
peronistas.
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24 – Embora derrotado nas recentes eleições pelo Partido
Social Democrata, Helmuth Kohl, chanceler que
comandou a reunificação da Alemanha, após a
queda do Muro de Berlim, vem tendo, não raro, seu
nome comparado com o de Otto von Bismarck, o
chanceler que, no século XIX, liderou o processo de
unificação alemã. Sobre o processo de unificação
alemã e o governo de Bismarck, assinale o que for
correto.
01) Em meados do século XIX, duas forças
disputavam a hegemonia da Alemanha, dividida
sob o nome de Confederação Germânica: a
Prússia, da dinastia Hohenzollern, mais
industrializada e com maior poder econômico; e
a Áustria dos Habsburgo, hegemônica no
parlamento da Confederação.
02) Nomeado primeiro ministro da Prússia,
Bismarck estimulou os atritos entre a burguesia
industrial, sobre a qual baseava seu governo, e a
aristocracia rural, os “Junkers”.
04) Passo importante no processo de unificação foi a
criação, em 1867, da Confederação Germânica
do Norte, sob hegemonia prussiana. A
Confederação Germânica do Norte não
conseguiu, porém, a adesão da Baviera, de
Baden, de Würtemberg e de Hesse-Darmstadt.
08) Em 1871, após vitória na guerra francoprussiana, foi constituído o Império (Segundo
Reich), incorporando-se os quatro Estados do
Sul.
16) O governo Bismarck adotou um programa de
legislação social, no intuito de criar barreira à
expansão da ideologia marxista. Também
suprimiu os sindicatos, proibiu a imprensa
operária, autorizou prisões e colocou na
clandestinidade o Partido Social Democrata.
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25 – “(...)A economia só será viável se for humana, para
o homem e pelo homem.” (Papa João Paulo II, In:
COTRIM, G. OSPB para uma geração consciente.
SP: Ed. Saraiva, 1985, p.138).
Sobre os direitos e lutas dos trabalhadores no Brasil,
assinale o que for correto.
01) Na década de 90, as estatísticas apontam para a
melhoria significativa da qualidade de vida da
população brasileira, sobretudo, pela diminuição
dos índices de desemprego, aumento
significativo do salário mínimo, da estabilidade
econômica, das baixas taxas de juros e de uma
política fiscal austera.
02) O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), criado em 1967, durante o governo
Castelo Branco, tinha como objetivos, entre
outros: acabar com a estabilidade do emprego e
disponibilizar recursos para o Banco Nacional
de Habitação – BNH.
04) Na greve geral de 1917, os anarco-sindicalistas
lutavam
pela
implantação
da
CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), sonho
concretizado, nas décadas seguintes, por
Getúlio Vargas.
08) Simultaneamente à instituição do salário
mínimo, em 1940, foram firmadas as seguintes
medidas: a semana de trabalho de 40 horas;
liberdade de organização sindical; a licença
maternidade de 120 dias.
16) No governo Juscelino Kubitschek, em que o
Brasil experimentou grande impulso de
modernização com a implantação da indústria
automobilística, foram criadas duas centrais
sindicais: a CUT (Central Única dos
Trabalhadores) e a Força Sindical.
32) As greves dos metalúrgicos de Osasco e
Contagem, ocorridas em 1968, representavam
contestações às políticas de contenção salarial,
promovidas pela ditadura militar.

26 – Em 1799, através do golpe de Estado de 18
Brumário, Napoleão Bonaparte ascendeu ao poder,
protagonizando a abertura de um novo período na
história da França. Sobre o período napoleônico, é
correto afirmar que
01) Napoleão Bonaparte, para ascender ao poder,
comandou a deposição do Diretório e impôs o
regime do Consulado, que, apoiado em forte
aparato policial, garantia-lhe
poderes
ditatoriais.
02) Danton e Robespierre, líderes jacobinos
apoiados nos sans-culottes, foram os principais
opositores do golpe de Estado comandado por
Napoleão Bonaparte.
04) em 1808, quando Napoleão mandou invadir
Portugal, a família real desse País, com a ajuda
da Inglaterra, evadiu-se para Angola, fato que
contribuiu para a breve emancipação das
colônias portuguesas na África.
08) coroado imperador, Napoleão Bonaparte
procurou expandir seu império. Esse processo
visava, de um lado, à expansão da sociedade
burguesa por uma Europa absolutista e, de
outro, disputar a hegemonia com a Inglaterra.
16) através do Bloqueio Continental, adotado a
partir de 1806, a França procurou impedir que
os países europeus mantivessem relações
comerciais com a Inglaterra.
32) o
Código
Civil
Napoleônico
(1804)
institucionalizou as conquistas da burguesia.
64) em 1815, após anos de confrontos militares com
forças européias, Napoleão foi definitivamente
derrotado, na Batalha de Stalingrado, pelo
exército vermelho soviético, comandado por
Trostky, quando procurava derrotar o império
czarista e fazer avançar o estabelecimento das
instituições burguesas na Rússia.
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27 – “O homem nasce livre e em toda parte encontra-se
a ferros.” (ROSSEAU, J. J. O Contrato Social,
livro I. In: NASCIMENTO & NASCIMENTO.
Iluminismo - a revolução das luzes. SP: Ed. Ática,
1998, p.39).
A afirmação acima, de autoria do filósofo Rosseau,
é uma demonstração das idéias que surgiram na
Europa do século XVIII, por ocasião do Iluminismo.
Sobre esse movimento intelectual, assinale o que for
correto.
01) As idéias defendidas pelos iluministas
caracterizavam-se pela importância que a razão
passa a ter, ou seja, eles procuravam uma
explicação racional para todas as coisas.
02) Temos na sociedade brasileira atual algumas
heranças oriundas das idéias do Iluminismo. Um
exemplo bastante conhecido pode ser percebido
na organização política do País, através da
divisão dos poderes de governo em executivo,
legislativo e judiciário.
04) O “despotismo esclarecido” foi um regime de
governo típico do século XVIII, que consistiu
numa aliança entre os princípios filosóficos dos
iluministas
e o oportunismo do poder
monárquico dos príncipes que procuravam pôr
em prática as novas idéias, sem ter que
abandonar o poder absoluto.
08) Apesar de os iluministas sonharem com um
mundo regido pelos princípios da razão, as
idéias liberais surgidas nesse período defendiam
o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza
e do clero e as práticas mercantilistas.
16) Os fisiocratas foram os primeiros contestadores
da doutrina mercantilista, porque viam nela uma
atividade econômica estéril que não produzia
riquezas, mas, simplesmente, trocas.

14

UEM/CVU
Vestibular de Verão/99 - Prova 1

28 – “Ao tomar posse, em janeiro de 1999, no segundo
mandato de presidente (...), Fernando Henrique
Cardoso terá assegurado automaticamente um
lugar nas seções de ineditismos (...) dos livros de
história. Entre os 33 presidentes da vida
republicana brasileira, é o único a ser reeleito.”
(Revista Veja, 7 de outubro de 1998, p. 28).
Sobre a história das eleições no Brasil, assinale o
que for correto.
01) Não obstante ter governado o Brasil através de
métodos ditatoriais antes de 1945, Getúlio
Vargas voltou a ser presidente, dessa vez pelo
voto direto, no início da década de 50.
02) De 1945 a 1998, somente dois presidentes da
república, eleitos pelo voto direto, exerceram,
do começo ao fim, seu mandato: Eurico Gaspar
Dutra e Fernando Henrique Cardoso.
04) Com a renúncia de Jânio Quadros, o último
presidente a ser eleito antes do golpe militar de
1964, seu vice, João Goulart, enfrentou fortes
resistências para assumir o cargo a que tinha
direito constitucional. Após um período em que
seus poderes foram diminuídos com a
implantação do parlamentarismo, Goulart
conquistou,
através
de
plebiscito,
o
restabelecimento do presidencialismo.
08) Luís Inácio Lula da Silva, candidato três vezes
consecutivas a presidente da república,
despontou como liderança política nacional, no
final da década de 70 e início da década de 80, a
partir das greves dos metalúrgicos do ABC
paulista, da fundação do Partido dos
Trabalhadores e da luta pelo fim da ditadura
militar.
16) Em 1974, diante da inexistência de eleições
diretas para presidente da república e para os
governos estaduais, o protesto eleitoral se
exerceu com maciça eleição de senadores do
MDB, o partido de oposição permitido durante a
ditadura militar.
32) Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito
diretamente pelo voto, após duas décadas de
ditadura militar. Uma súbita enfermidade
abreviou seu mandato, fato que levou à
presidência seu vice, Itamar Franco.
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29 – “O feudalismo foi o sistema econômico, social,
político e cultural vigente na Europa durante a
Idade Média. Suas características, entretanto,
nunca foram as mesmas no tempo ou no espaço:
atingiu o apogeu na Alta Idade Média (séculos V-X)
e entrou em declínio na Baixa Idade Média (séculos
X-XV)”. (MELLO, L. I. e COSTA, L. C. A.
História Moderna e Contemporânea. SP: Ed.
Scipione, 1993, p. 10).
Sobre o período de declínio do feudalismo, é correto
afirmar que
01) foi o período em que se difundiram as Cruzadas,
expedições caracterizadas pela perseguição aos
cristãos, em Roma.
02) houve a renovação de práticas agrícolas, seja
pela invenção de novos instrumentos de trabalho
(arado de ferro, foice, enxada), seja pelo
aproveitamento da água e do vento como força
motriz que contribuiu para o aumento da
produção agrícola.
04) teve início o reaparecimento das moedas
cunhadas, a partir da fundição de jóias e objetos
de metais preciosos pertencentes aos senhores
feudais.
08) a partir do século XI, ao iniciar-se a Baixa Idade
Média, o comércio e as cidades foram
lentamente ressurgindo no interior da sociedade
feudal, em conseqüência do crescimento
demográfico acelerado da população européia,
favorecido, entre outras coisas, pela diminuição
das invasões bárbaras.
16) surgiu uma nova classe social constituída de
comerciantes que, por residir nos burgos, passa
a ser denominada de burguesia.
32) burgueses e senhores feudais se aliaram contra o
poder dos reis, intensificando ainda mais a crise
do sistema feudal e retardando a consolidação
das monarquias absolutistas.

30 – “A década de 20 abriu-se no Brasil marcada por
tendências desagregadoras que ocasionaram as
sucessivas crises, reveladoras dos desgastes e das
contradições do regime.” (NADAI, E. & NEVES, J.
História do Brasil. SP: Ed. Saraiva, p.201).
Sobre os movimentos políticos e culturais ocorridos
no Brasil na década de 20, assinale o que for
correto.
01) Em 1922, sob inspiração da vitoriosa revolução
bolchevique de 1917, foi fundado o Partido
Comunista do Brasil.
02) A Semana da Arte Moderna de 1922
notabilizou-se pela difusão do movimento
tropicalista e pela projeção de seus principais
expoentes: Capinan, Torquato Neto, Tom Zé,
Arnaldo Batista e Rogério Duprat.
04) Eram objetivos do Movimento Tenentista: o
estabelecimento da verdade eleitoral, através da
introdução do voto secreto, da eliminação das
fraudes e das coações; políticas governamentais
nacionalistas; estabilidade econômica, através
do rígido controle das contas públicas, da
contenção de empréstimos estrangeiros e do
controle cambial.
08) A Coluna Prestes foi organizada pelo presidente
Artur Bernardes, para combater, militar e
ideologicamente, a influência do Movimento
Tenentista.
16) O Levante do Forte de Copacabana, ocorrido em
1922, objetivava impedir a posse de Artur
Bernardes.
32) O Partido Comunista participou das eleições
presidenciais de 1930, através do BOC (Bloco
Operário e Camponês).
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