
GABARITO 1

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.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado
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01 – Sobre as atividades do setor primário da economia,
assinale o que for correto.
01) O jacarandá, o mogno e a peroba são produtos

extrativos vegetais encontrados em florestas
tropicais, enquanto o carvalho é uma árvore
própria das florestas temperadas.

02) Dentre os cereais, pode–se dizer que o arroz, o
milho e o trigo são cultivos chamados
"tropicais", por serem especialmente adaptados
ao clima quente e úmido. Por outro lado, o
centeio, a aveia e o milhete são cultivos próprios
das regiões frias.

04) Entende–se por aumento da produtividade a
ocupação crescente das terras aráveis, em uma
dada região, resultando em colheitas
progressivamente maiores.

08) A agricultura de jardinagem do tipo oriental,
realizada em pequenas propriedades, utiliza
abundante mão–de–obra, empregando grandes
cuidados manuais. Um exemplo desse sistema
de cultivo é a rizicultura irrigada, no Sudeste
Asiático e na China.

16) Entende–se por rotação de culturas o plantio
alternado de diferentes produtos, em diferentes
momentos, em uma mesma parcela de terras. Na
rotação de culturas, muitas vezes são
intercalados, periodicamente, cultivos de plantas
leguminosas, que têm a capacidade de
enriquecer os solos de elementos nitrogenados.

32) O cultivo de "roça", comum no Brasil colonial,
consistia em se roçar o mato anualmente para
plantio do milho, do feijão, da mandioca e da
cana–de–açúcar. Essa técnica intensiva de
cultivo esgotava as terras, devido à prática das
queimadas e ao empobrecimento dos solos pelas
monoculturas.

02 – Assinale o que for correto sobre as migrações
internacionais.
01) Italianos, ucranianos e japoneses vieram para o

Brasil para servir de mão–de–obra substitutiva
ao trabalho escravo, na lavoura cafeeira, desde o
final do século XIX. A crise de 1929, porém, fez
que grandes levas de refugiados se dirigissem ao
Brasil, correspondendo ao período de maior
entrada de imigrantes europeus.

02) A partir de 1934, estabeleceu–se a Lei de Cotas,
que restringia a entrada de imigrantes, com
exceção dos portugueses. Essa lei foi um
instrumento de contenção à entrada de mão–de–
obra estrangeira no mercado de trabalho, já
bastante pressionado pelo desemprego.

04) Na década de 70, agricultores do Paraná, de
Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul
dirigiram–se ao Paraguai, atuando,
principalmente, no setor terciário, isto é, no
comércio de produtos importados, em Ciudad
del Este. Com a atual crise econômica latino–
americana, esses emigrantes, denominados
"brasiguaios", retornam ao Brasil, voltando às
atividades nas pequenas propriedades rurais.

08) O Brasil, nas duas últimas décadas, vem
passando da condição de país de imigração para
a condição de país de emigração. Com as crises
econômicas internas e  com o agravamento das
desigualdades sociais, muitos brasileiros têm
migrado para os Estados Unidos, para o Japão e
para a Europa.

16) Os brasileiros que emigram para Nova Iorque
atuam, principalmente, na indústria
automobilística da região. Devido à rígida
legislação americana, não encontram colocação
no setor de serviços enquanto permanecem
como imigrantes clandestinos, nos Estados
Unidos.

32) Muitos emigrantes brasileiros que vão para o
Japão atrás de melhores oportunidades de
emprego e de ganhos são de média ou de alta
qualificação profissional, mas exercem tarefas
de baixa qualificação naquele país. Os
"dekasseguis" são contratados, muitas vezes,
para realizar atividades do setor secundário,
trabalhando, por exemplo, na linha de
montagem de aparelhos eletro–eletrônicos.
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03 – As diferenças de temperatura do ar criam zonas de altas e de baixas pressões atmosféricas. As diferenças de pressão,
por sua vez, provocam a movimentação do ar. Assinale o que for correto sobre a dinâmica da atmosfera, recorrendo
à ilustração, quando necessário.

01) O número 1 corresponde a uma zona anticiclonal. O ar descendente é seco, resultando em tempo estável, com
pouca nebulosidade. Devido a esse fenômeno, ocorrem, nessa faixa latitudinal da Terra, áreas com climas
desérticos.

02) O número 2 corresponde a uma zona ciclonal de forte evaporação na faixa equatorial. O ar quente eleva–se e,
com o resfriamento, condensa–se, formando nuvens e provocando chuvas.

04) Os ventos alíseos sopram das áreas de altas pressões subtropicais para as áreas de baixas pressões equatoriais.
Devido ao desvio que sofrem, no Hemisfério Norte, chegam ao Equador vindos de nordeste e, no Hemisfério
Sul, atingem o Equador vindos de sudeste.

08) Os contra–alíseos são correntes de vento que se originam nas zonas temperadas, soprando no sentido inverso ao
dos alíseos.

16) O território norte–americano costuma ser atingido por furacões – os "twisters". Nesse país, eles ocorrem
principalmente no inverno, devido às correntes de jato do golfo da Califórnia.

32) Nas regiões litorâneas, alternam–se dois tipos de correntes locais, a saber: a brisa marítima e a brisa terrestre. A
primeira sopra durante o dia, quando o ar sobre a superfície do mar está mais frio do que o ar sobre a superfície
continental; a segunda sopra durante a noite, quando o ar sobre o solo está mais frio do que o ar sobre o mar.
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04 – As mudanças introduzidas pelo modelo neoliberal
nas formas de organização da produção e do
trabalho ameaçam muitos trabalhadores com o
desemprego. Sobre o assunto, assinale o que for
correto.
01) O desemprego denominado "estrutural" é

resultado da própria organização política que
rege o sistema econômico–produtivo. Pode ser
encarado como perverso, por operar a partir de
uma racionalidade deliberadamente implantada.

02) O desemprego "circunstancial" pode ser causado
por uma circunstância política ou econômica de
caráter transitório, como, por exemplo, uma alta
no preço internacional do petróleo ou uma
guerra envolvendo nações importantes dentro da
economia mundial. Catástrofes naturais de
grande abrangência, como um forte terremoto ou
uma seca muito prolongada, também podem
causar desemprego "circunstancial" no país
afetado.

04) A crise de desemprego observada no Brasil, nos
últimos anos, é, principalmente, do tipo
"estrutural".

08) A "flexibilização" dos contratos de trabalho,
tornando–os mais independentes da legislação
trabalhista, visa à criação de novos postos de
serviço, à melhoria progressiva dos salários, ao
fortalecimento dos sindicatos e à redução das
desigualdades salariais e sociais, opondo–se ao
modelo neoliberal.

16) Através da "terceirização", as grandes empresas
repassam para pequenas e médias empresas
subcontratadas tarefas específicas, reduzindo o
número de funcionários e os encargos sociais. O
trabalhador, por sua vez, tem maior garantia de
estabilidade no emprego nas empresas
subcontratadas, que ainda funcionam segundo a
lógica da produção em massa.

05 – Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre o
processo de ocupação e sobre o desenvolvimento da
região amazônica.
01) As agrovilas foram criadas para funcionar como

assentamentos de trabalhadores envolvidos na
produção agrícola. Também tinham a função de
atrair migrantes nordestinos e absorver a
população marginalizada, resultante do êxodo
rural em outras regiões brasileiras.

02) A Transamazônica foi planejada visando à
integração da região com o Centro–Sul e o
Sudeste do Brasil. A rodovia Cuiabá–Santarém,
por sua vez, efetivou a ligação entre o Brasil
Central e o Norte do País.

04) Até a década de 80, quando o governo militar
iniciou um programa de ocupação do espaço
amazônico, os recursos minerais e vegetais da
região eram intensamente explorados, sem
nenhum planejamento, por jagunços e por outros
grupos de pioneiros, principalmente nordestinos.

08) A instalação de usinas hidrelétricas na
Amazônia resulta na inundação de grandes áreas
florestais, já que o relevo é pouco acidentado e
as águas se espraiam por uma grande extensão.

16) Os projetos de exploração econômica, como o
Projeto Jari, no Amapá, e o Projeto Grande
Carajás, no Pará, caracterizaram–se pela forte
participação de capitais estrangeiros. Através
deles, extensas áreas florestais incorporaram–se
à economia mundial.

32) Os conflitos entre grileiros, posseiros e grandes
proprietários de terras são comuns. Os grupos
indígenas também se envolvem em conflitos,
com a invasão de suas terras por garimpeiros.
Além disso, os territórios dos índios são, muitas
vezes, atravessados por rodovias e ferrovias, que
atendem aos grandes projetos de exploração
econômica.
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06 – Assinale o que for correto sobre o planeta Terra e a sua representação cartográfica, recorrendo às figuras, quando
necessário.

01) Na figura 1, o satélite imageador, percorrendo a órbita S, poderá registrar imagens de todos os pontos do planeta,
sem alteração da sua órbita, devido ao movimento de rotação da Terra.

02) Pelo fato de os movimentos de rotação da Lua e de sua translação ao redor da Terra terem a mesma duração, esse
satélite apresenta sempre a mesma face voltada para o nosso planeta.

04) O Plenilúnio corresponde à fase em que a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Nessa fase, podem ocorrer os
eclipses lunares, que resultam na projeção do cone de sombra da Lua sobre a Terra.

08) Com base no que sabemos sobre a inclinação do eixo terrestre, em combinação com o movimento de translação
da Terra, apenas em dois dias no ano – um dia no mês de março e outro no mês de setembro – os dois
hemisférios terrestres podem receber, em teoria, a mesma quantidade de energia solar. Esses dias correspondem
aos equinócios, sendo a duração do dia igual à duração da noite.

16) A projeção I, na figura 2, que corresponde à cilíndrica de Mercator, tende a deformar as áreas localizadas nas
altas latitudes, fazendo que essas áreas pareçam maiores do que são.

32) A projeção II, na figura 2, é do tipo azimutal, sendo que, na ilustração, o plano tem o seu ponto central tangente
ao pólo. Nesse tipo de representação, as áreas próximas ao ponto de tangência sofrem menor deformação, mas
essa deformação cresce à medida que aumenta a distância do ponto central.

64) A projeção III, na figura 2, corresponde à projeção denominada cônica. Nela, os paralelos convergem para um
ponto central e as latitudes são representadas por linhas concêntricas. Esse tipo de projeção não gera
deformações aparentes.
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07 – Assinale o que for correto sobre os fatores de
localização e de desenvolvimento da atividade
industrial.
01) A extração de alumina e a produção de chumbo,

a partir da cassiterita e da bauxita,
respectivamente, consomem grande quantidade
de energia elétrica. Essas atividades
desenvolvem–se, portanto, próximo a usinas
geradoras de eletricidade.

02) As indústrias siderúrgica, metalúrgica e
petroquímica localizaram–se, tradicionalmente,
em um ponto de equilíbrio entre a fonte de
matéria–prima, o mercado e a disponibilidade de
mão–de–obra. A Companhia Siderúrgica
Nacional, em Volta Redonda, bem como o
complexo industrial de Cubatão, na Baixada
Santista, são exemplos dessa lógica de
localização industrial.

04) Os pólos mundiais de alta tecnologia, que
agrupam os centros de pesquisas de grandes
empresas, localizam–se, com freqüência, nas
proximidades de importantes universidades. Um
exemplo de tecnopólo é o Vale do Silício, na
Califórnia, que reúne importantes empresas do
ramo da informática.

08) No Brasil, grandes empresas estrangeiras
associaram–se ou encamparam empresas locais,
com o objetivo de disputar o mercado com
maior competitividade, como, por exemplo, a
Parmalat, italiana.

16) A industrialização dos países conhecidos como
"tigres asiáticos" – Taiwan, Cingapura, Coréia
do Sul e Hong–Kong – fez–se a partir da
instalação de multinacionais nesses países, tendo
como atrativos a mão–de–obra qualificada e um
grande mercado consumidor interno. A
exportação dos excedentes de produção, porém,
esbarra na distância dos mercados consumidores
americano e europeu. 

08 – Sobre os aspectos físicos e biogeográficos da
Europa, assinale o que for correto.
01) Nas porções Central, Sul e Sudeste do

continente europeu, localizam–se montanhas
formadas por dobramentos recentes. Essas áreas
estão sujeitas a instabilidades tectônicas,
podendo ocorrer terremotos ou vulcanismo. Na
Itália, por exemplo, destacam–se os vulcões
Etna, Vesúvio e Strômboli.

02) Os rios europeus são, geralmente, de pequena
extensão, se comparados aos grandes rios que
cortam o território brasileiro. No entanto, a
navegação fluvial é importante, graças à boa
distribuição da rede de drenagem e à
interligação das bacias por meio de canais.

04) Os fiordes são vales glaciais que foram
invadidos pelas águas do mar; são comuns no
litoral da Noruega.

08) A corrente marítima quente do Golfo (Gulf
Stream) influi no clima da porção Noroeste da
Europa, amenizando os rigores da temperatura e
elevando a umidade.

16) Ventos quentes que se originam do continente
africano, no deserto do Saara, influem no clima
da porção meridional da Europa, conferindo–lhe
características de aridez, principalmente durante
o verão.

32) O clima mediterrânico apresenta invernos muito
secos e verões úmidos, favorecendo o cultivo da
oliveira e da videira.

64) A maior parte da Europa apresentava, como
vegetação natural, florestas temperadas (taiga) e
florestas subpolares (tundra).
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09 – Sobre o processo de urbanização e o crescimento
das cidades, assinale o que for correto.
01) No período colonial, muitas cidades brasileiras

cresceram em população, como foi o caso, por
exemplo, de Salvador e do Rio de Janeiro.
Contudo, não se pode falar em processo
acelerado de urbanização nessa época, uma vez
que não se verificava, para o conjunto do País, a
transferência das populações rurais para a
cidade.

02) A criação de áreas metropolitanas tem por
objetivo subdividir, em setores, a malha urbana
das cidades muito populosas, visando um
melhor gerenciamento das atividades públicas.
As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro são
exemplos de áreas metropolitanas, apresentando,
internamente, diferentes unidades
administrativas de planejamento urbano.

04) Nas cidades brasileiras, muitos conjuntos
habitacionais foram construídos para abrigar a
população que vivia em favelas. Mas, como essa
população de baixa renda encontra, geralmente,
dificuldade para pagar as prestações, a
inadimplência pode levar à perda do imóvel.
Com o tempo, essas casas populares acabam em
mãos da população de classe média, persistindo
as favelas, onde se amontoam os mais pobres.

08) As invasões ou ocupações urbanas consistem
em grupos de sem–terra que migram para as
metrópoles, invadindo, preferencialmente,
grandes edificações que sediam órgãos públicos.

16) No processo desordenado de expansão urbana
do Brasil, é comum a existência de vazios
urbanos próximos ao centro da cidade à espera
de valorização, enquanto nas zonas mais
distantes, com pouca ou nenhuma infra–
estrutura, são criados loteamentos ou conjuntos
habitacionais do tipo popular. Essa é uma forma
de especulação imobiliária.

32) Conurbação é o processo de ligação física de
duas ou mais cidades próximas, em
conseqüência do crescimento das mesmas.

10 – Identifique o que for correto sobre o transporte de
sedimentos e sobre os solos.
01) Nos solos, os elementos minerais das rochas, a

água e a ação dos organismos vivos se
combinam para gerar o material intemperizado.
Nesse processo, o único elemento ausente é o ar.

02) O loess é um sedimento de cor amarela,
depositado nas várzeas, quando ocorrem as
cheias do rio Amarelo, na China. Esse material é
proveniente da cordilheira do Himalaia, sendo
levado pelas águas dos rios que descem das
montanhas.

04) A lixiviação consiste na lavagem dos minerais
de um horizonte do solo, por ação das águas das
chuvas. Esses minerais podem ser carregados
para uma camada inferior, que passa a ser um
horizonte de acumulação.

08) Em um perfil de solo maduro, as argilas e a
sílica são lixiviadas do horizonte orgânico e
acumulam–se no horizonte "A" de acumulação.

16) Os solos eluviais se formam a partir da
desagregação e da decomposição das rochas
existentes no próprio local de formação. Os
solos aluviais, por sua vez, são constituídos pelo
acúmulo de materiais transportados e
depositados nas várzeas pela ação das águas dos
rios.

32) Os latossolos são solos profundos, próprios das
regiões tropicais quentes e úmidas. São muito
ricos em matéria orgânica e, devido à sua
profundidade, pouco lixiviados.

64) O plantio direto consiste em se plantar
diretamente sobre os restos de plantas da
colheita anterior. Essa técnica tem por objetivo a
conservação do solo, favorecendo a infiltração e
a retenção de água e protegendo–o da erosão
provocada pelas chuvas.
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11 – Assinale o que for correto sobre o Sudeste Asiático.
01) Essa região compreende um conjunto de ilhas,

abrangendo os arquipélagos da Indonésia, das
Filipinas e da Malaísia (ou Malásia).

02) O clima predominante é quente e úmido, do tipo
monçônico.

04) Cingapura é um país que, a partir de uma sólida
poupança interna, proveniente da atividade
mercantil portuária e da extração de minérios,
conquistou uma posição de destaque na
produção industrial.

08) A Tailândia destaca–se pela produção de ópio e
de heroína, inserindo–se nas principais rotas do
narcotráfico.

16) A posição geográfica dessa área é muito
importante para a navegação internacional,
constituindo um ponto de passagem das rotas
marítimas que unem o Extremo Oriente ao
Oriente Médio e à Europa.

32) A população das ilhas vulcânicas é
predominantemente urbana. A população rural
ocupa os planaltos, fugindo da insalubridade dos
vales fluviais.

64) A ilha de Sumatra e a porção leste da ilha de
Timor foram possessões da Holanda e de
Portugal, respectivamente.

12 – Identifique o que for correto sobre o domínio da
caatinga.
01) O domínio da caatinga, juntamente com o

deserto patagônico, constituem as duas regiões
de maior aridez no território sul–americano.

02) A vegetação, adaptada ao calor e à aridez,
apresenta árvores e arbustos espinhentos e
cactáceas.

04) Os solos são rasos e pedregosos e os
afloramentos rochosos são freqüentes.

08) Os "brejos úmidos de encosta" correspondem a
áreas de maior umidade, associadas à ocorrência
de chuvas orográficas.

16) No domínio da caatinga, predomina a
decomposição química das rochas, resultando
em depósitos de sílica e de sal–gema. Este
último, comum no vale do rio São Francisco, é
aproveitado na criação de caprinos e bovinos.

32) O sorgo e a palmatória–de–espinho são
forrageiras cultivadas para alimentação do gado,
durante os períodos de secas cíclicas.

64) A vegetação de caatinga ocorre na porção
interior da região Nordeste, conhecida como
"sertão", estendendo–se até o litoral setentrional,
nessa unidade regional brasileira.

13 – Existem muitas fontes alternativas de produção de
energia, além da queima de combustíveis fósseis, do
uso de reatores nucleares ou da hidreletricidade.
Assinale o que for correto sobre essas fontes.
01) A força das marés pode ser utilizada para

produção de energia. Nesse caso, aproveita–se o
movimento das marés altas, que ocorrem a cada
24 horas, bem como as marés mais elevadas,
durante a Lua cheia.

02) A energia eólia consiste em se aproveitar a
energia incidente do Sol, composto pelo gás
hélio, para aquecimento de água e de outros
elementos ou materiais. Essa energia é captada
por placas ou baterias especiais, expostas à
irradiação solar.

04) Do eucalipto, extrai–se um tipo de álcool – o
metanol – passível de substituir o álcool de cana,
mediante o uso de técnicas apropriadas. Uma
vantagem econômica do cultivo de eucaliptos
sobre o cultivo da cana–de–açúcar é que o
primeiro pode ocupar solos relativamente
estéreis, liberando os solos mais férteis para a
produção de alimentos.

08) A biodigestão consiste em uma técnica através
da qual o esterco, o lixo doméstico, os restos
vegetais e outros resíduos orgânicos se
decompõem sob condições controladas,
produzindo gás. Na Índia e na China,
especialmente nas zonas rurais, a produção de
energia em biodigestores é muito utilizada.

16) Um tipo de aproveitamento da biomassa
consiste em se queimar lenha ou carvão vegetal
como forma de se obter energia. Embora seja
um recurso renovável, a exploração da biomassa
vegetal é responsável, em parte, pela devastação
de muitas florestas e de outros tipos de
vegetação nativa na Terra.
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14 – Sobre as etnias e outros aspectos populacionais dos
Estados Unidos, assinale o que for correto.
01) Durante os séculos XVI e XVII, as treze

colônias do Leste foram ocupadas por colonos
francos, judeus e britânicos, que fugiam das
perseguições religiosas na Europa. Esses
imigrantes, interessados na exploração do ouro
na Califórnia, fundaram as primeiras colônias de
exploração da América.

02) Os negros, trazidos da África para trabalhar nas
lavouras do Sul, constituem, ainda hoje,
importante parcela da população nos estados do
Alabama e da Geórgia, por exemplo.

04) Na atualidade, os latino–americanos constituem
importante fluxo migratório. Muitos porto–
riquenhos buscam as cidades do Nordeste
industrial. Os mexicanos, porém, dirigem–se,
freqüentemente, para as áreas rurais do Sul e do
Sudoeste americano.

08) Os negros e os mestiços de brancos com negros,
embora com tendência à diminuição na
representatividade percentual sobre o total da
população norte–americana, vêm deslocando–se
dos estados do Sul, concentrando–se,
principalmente, nas cidades do Oeste.

16) Os latino–americanos, pejorativamente
chamados de cucarachas, que significa
"baratas", são, muitas vezes, segregados pela
população branca, de origem anglo–saxônica.
Essa segregação nem sempre é explícita,
concretizando–se, contudo, na sua
marginalização econômica.

15 – Assinale o que for correto sobre os pampas, sobre a
pecuária bovina e sobre os tropeiros no Brasil.
01) Durante o ciclo do ouro no Brasil, a necessidade

de animais de carga, de couros e de carne para
abastecer a região mineradora incentivou a
atividade dos tropeiros. Estes traziam, do Sul,
charque e outros produtos da pecuária sulina
para consumo nas "Gerais".

02) A vegetação dos pampas constitui um tipo de
savana sujeita à ação das queimadas no inverno.
Essas pradarias desenvolvem–se sobre um
relevo suave, de coxilhas, constituindo
excelentes pastagens no verão.

04) O caminho das tropas, no estado do Paraná,
atravessava as extensas áreas de campos,
entremeados, muitas vezes, de capões de mata
com araucárias. O relevo pouco acidentado e a
vegetação aberta, sem grandes obstáculos,
favoreciam a travessia.

08) No estado do Paraná, as cidades de Castro,
Lapa, Campo Largo, Ponta Grossa e Rio Negro
originaram–se de fazendas ou de povoados que
constituíam lugares de passagem ou de parada
dos tropeiros.

16) As estâncias gaúchas surgiram como pequenos
núcleos de pouso das tropas de mulas e de
rebanhos bovinos. As grandes propriedades de
criação de gado do Rio Grande do Sul evoluíram
desses vilarejos estancieiros, por incorporação
de unidades menores, às estâncias maiores.
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16 – Em 1989, realizaram–se as eleições presidenciais no
Brasil, que não aconteciam  desde 1960. Em 15 de
março de 1990, Fernando Collor de Mello assumiu a
Presidência da República, com a promessa de
modernizar o País, garantir a democracia e defender
os "despossuídos". Menos de três anos depois,
Collor renunciou à presidência. Sobre o governo de
Fernando Collor, assinale o que for correto.
01) Diante de denúncias de corrupção no governo

Collor, foi constituída, no Congresso Nacional,
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Após
as investigações, a Comissão apurou a existência
de um esquema de corrupção chefiado por
Fernando Collor e por Paulo César Farias, que
chegou a movimentar, nos dois anos e meio do
mandato do presidente, cerca de 260 milhões de
dólares.

02) Ao final do processo de "impeachment",
Fernando Collor teve os seus direitos políticos
suspensos por oito anos.

04) Com a saída da presidência de Fernando Collor,
foram realizadas novas eleições presidenciais, e
Itamar Franco assumiu, então, o comando do
governo brasileiro.

08) Apesar das medidas adotadas pelo Plano Collor,
em março de 1990, entre as quais o bloqueio de
valores das poupanças e contas correntes acima
de NCR$50.000,00,  a inflação não foi
controlada e atingiu, no primeiro semestre de
1992, o índice de 23% ao mês.

16) Em dezembro de 1991, segundo pesquisa do
jornal  Folha de São Paulo, mais de 60% da
população rejeitava o governo Collor.

32) Fernando Collor de Mello foi chamado pelo
então presidente dos Estados Unidos, George
Bush, de "Indiana Jones brasileiro", devido à sua
imagem de aventureiro.

17 – "A sede insaciável do ouro estimulou a tantos a
deixarem suas terras e a meterem–se por caminhos
tão ásperos como são os das minas, (...) dizem que
mais de trinta mil almas se ocupam, umas em catar e
outras em mandar catar nos ribeiros do ouro, e
outras em negociar (...). Das cidades, vilas e
recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, pardos
e pretos, e muitos índios (...)" (ANTONIL, André
João. Cultura e Opulência do Brasil por suas
drogas e minas. São Paulo: Nacional, 1967, pp.
263–264).
Sobre o ciclo da mineração no Brasil Colônia,
assinale o que for correto.
01) O episódio da Guerra dos Emboabas (1708–

1709) foi uma das principais lutas ocorridas em
torno da disputa pela região das minas de ouro
em Goiás e Mato Grosso.

02) Entre 1693 e 1695, os paulistas descobriram
ouro no interior do continente, na região do atual
estado de Minas Gerais.

04) Com a descoberta do ouro, o governo português
criou a Intendência das Minas, que tinha como
uma de suas tarefas cobrar o imposto chamado
quinto.

08) Em 1734, a coroa portuguesa criou a
Intendência dos Diamantes, que estabeleceu
regras rígidas no controle da mineração.
Resultante dessa situação, eclodiu, na região das
minas, a primeira revolta, chefiada por Felipe
dos Santos.

16) Outra grande revolta  ocorrida na região das
minas contra a coroa portuguesa foi a
Inconfidência Mineira.

32) Apesar da intensa exploração, as jazidas de ouro
de Vila Rica  não se esgotaram no século XVIII,
pois foram empregados os mais modernos meios
de exploração de  minas que existiam no mundo.

64) Uma das piores conseqüências da mineração foi
a não criação de núcleos urbanos na região das
minas, devido aos constantes deslocamentos dos
garimpeiros em busca das jazidas de ouro e
diamante.
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18 – "Itália bela, mostra–se gentil
e os filhos teus não te abandonarão
senão vão todos para o Brasil
e não se lembrarão de retornar"

O trecho acima foi extraído da canção Itália Bella,
mostrati gentile, uma das raras canções de
imigrantes italianos que falam do Brasil.
Sobre a imigração livre para o Brasil, assinale o que
for correto.
01) As primeiras experiências com imigrantes livres

datam do início do século XIX, quando D. João
VI trouxe suíços e alemães para efetivar sua
política de colonização.

02) Os fazendeiros de café do Oeste paulista foram
os que mais resistiram à substituição da mão–
de–obra escrava pelo trabalhador livre.

04) Mais de 1/3 dos imigrantes que vieram para o
Brasil, durante a Primeira República, eram
italianos. Os demais eram portugueses,
espanhóis, alemães, austríacos, japoneses,
russos, sírio–libaneses, poloneses, tchecos,
lituanos, húngaros, franceses, suíços, etc.

08) A violência dos fazendeiros paulistas,
acostumados a tratar com o trabalhador
compulsório, levou o Parlamento Italiano a
discutir a possibilidade de proibir a saída de
imigrantes para o Brasil.

16) A maior parte dos imigrantes italianos dirigiu–
se para as fazendas de café da região
fluminense.

32) A escolha de trabalhadores europeus para as
tarefas no Brasil está ligada à idéia de que se
fazia necessário branquear a população
brasileira.

19 – Sobre a história da China, assinale o que for correto.
01) Durante o século XIX e início do século XX, o

território Chinês foi alvo da cobiça imperialista
da Inglaterra, do Japão, da Rússia, da França, da
Alemanha e dos EUA.

02) A Guerra do Ópio foi um conflito envolvendo a
Inglaterra e a China. O conflito teve origem
quando o governo chinês adotou medidas
repressivas contra o tráfico de ópio que estava
sendo promovido pelos ingleses. A resposta
inglesa foi a declaração de guerra aos chineses.

04) A Guerra do Ópio chegou a um impasse quatro
anos após o seu início. Em decorrência disso,
houve um longo processo de negociações
arbitrado pela França e concluído com o Tratado
de Paris.

08) A origem do movimento republicano foi o
descontentamento popular em decorrência do
massacre de Shangai, ocorrido em 1927. Logo
após, a China teve a sua república  proclamada.

16) Após uma longa guerra civil, os comunistas
chineses liderados por Mao Zedong (Mao–Tsé–
Tung) chegaram ao poder em 1949, criando,
então, a República Popular da China.

32) Em 1989, houve uma violenta repressão contra
manifestações em defesa da democratização do
País, ocorridas na Praça da Paz Celestial, em
Pequim.

20 – As condições de trabalho industrial no Brasil, nas
primeiras décadas deste século, levaram às
explosões grevistas que se espalharam pelo Centro–
Sul do País. No que concerne a essa questão,
assinale o que for correto.
01) A exploração do trabalho imposta pelos

industriais paulistas motivou as greves de 1917,
que foram as primeiras greves gerais. Elas
duraram mais de um mês e acabaram se
espalhando por todo o estado de São Paulo e
para outras regiões do País.

02) A lei do salário mínimo foi a resposta que o
governo deu aos grevistas, garantindo o fim das
greves de 1917.

04) As condições de trabalho nas indústrias deste
período caracterizavam–se por baixos salários;
jornada de trabalho em torno de 12 a 16 horas
diárias; homens, mulheres e crianças
trabalhando em condições extremamente
insalubres.

08) Para enfrentar os momentos de doença, velhice e
desemprego, quando ainda não havia nenhuma
lei garantindo os direitos trabalhistas, os
trabalhadores criaram as caixas de socorro,
conhecidas como mutualistas ou beneficentes.

16) Os sindicatos de trabalhadores foram
organizações criadas nas primeiras décadas
deste século para congregar os trabalhadores na
luta por melhores condições de trabalho e vida.
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21 – Em 1999, tropas da ONU ocuparam o Timor Leste.
Essa força militar foi enviada àquela região em
decorrência do massacre da população timorense
por milícias favoráveis aos antigos ocupantes
daquele território. Sobre esse tema, assinale o que
for correto.
01) O Timor Leste foi  uma colônia portuguesa.
02) A invasão do Timor Leste foi efetuada pela

Indonésia com o apoio de tropas da Otan e tinha
por objetivo impedir a Revolução Comunista em
desenvolvimento naquele território.

04) Em 1975, aproveitando–se dos conflitos em
decorrência do desmoronamento do império
português, a Indonésia invadiu o Timor Leste.

08) Durante a ocupação indonésia, dezenas de
milhares de pessoas foram assassinadas.

16) Os organismos de defesa dos direitos humanos
denunciaram a existência de trabalho escravo,
violências sexuais, torturas e outras atrocidades
cometidas pelos invasores.

32) A Indonésia era um importante parceiro dos
EUA na região. Durante os períodos mais
sangrentos desse conflito, os EUA continuaram
a vender armas para os invasores.

22 – O Oriente Médio tem sido palco de intensos
conflitos desde a desagregação do Império
Otomano. Sobre esse tema, assinale o que for
correto.
01) A região tem sido alvo de disputas

internacionais em decorrência, principalmente,
das valiosas jazidas de petróleo lá existentes.

02) Os conflitos foram intensificados, na região,
com a criação do Estado de Israel, em 1948.

04) Em meados da década de 1950, o Egito, sob a
presidência de Gamal Abdel Nasser, promoveu a
reforma agrária, desenvolveu um projeto de
industrialização nacional e promoveu a
nacionalização do Canal de Suez.

08) No processo de consolidação do Estado de
Israel, cerca de um milhão de árabes fugiram ou
foram expulsos de seus antigos territórios.

16) A OLP (Organização para a Libertação da
Palestina) foi fundada em 1964. Essa
organização propunha a luta pela criação de um
Estado para toda a Palestina.

32) A influência norte–americana no Irã aumentou
significativamente depois de 1979, quando o Xá
Reza Pahlevi foi deposto pela revolução
islâmica, liderada pelo aiatolá Khomeini.

64) A Guerra do Golfo teve seu início em 1991,
quando o Irã iniciou  agressões aos territórios de
seus vizinhos.

23 – Navegar o oceano Atlântico significava enfrentar o
"Mar Tenebroso", adentrar ao desconhecido, cheio
de monstros e seres fantásticos nunca vistos pelos
homens europeus. Essa era a mentalidade européia
antes das grandes navegações. Sobre a expansão
marítima dos séculos XV e XVI, assinale o que for
correto.
01) A Bula Intercoetera, editada pelo Papa

Alexandre IV, em 1493, dividiu, pela primeira
vez, o mundo ultramarino entre espanhóis e
portugueses.

02) Cristóvão Colombo, que chegou à América em
1492, Vasco Nunez  Balboa, que chegou ao
oceano Pacífico através do Panamá, em 1513,
Fernão de Magalhães e Sebastião del Cano, que
partiram em 1519 para fazer a circunavegação
da terra, e Dias de Solis, que chegou ao rio da
Prata em 1516, foram navegadores a serviço da
coroa espanhola.

04) Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo da Boa
Esperança em 1488, Vasco da Gama, que
chegou a Calicute, na Índia, em 1498, e Pedro
Álvares Cabral, que oficializou a posse do Brasil
em 1500, foram grandes navegadores
portugueses.

08) Os franceses também puseram seus navios no
mar e invadiram o Rio de Janeiro, onde tentaram
estabelecer uma colônia.

16) Os holandeses também entraram no processo de
expansão marítima, ocupando a Guiana e as
Antilhas, e fundaram, na América do Norte, a
cidade de Nova Amsterdam, atual Nova Iorque.

32) Os ingleses, que fizeram várias expedições ao
litoral da América do Norte, passaram a realizar
a pirataria, bancada pelo estado, que foi a
principal atividade dos marinheiros ingleses
durante a segunda metade do século XVI.

64) O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494,
determinou que as terras situadas a leste dessa
linha divisória seriam da Espanha e que as terras
situadas a oeste dessa mesma linha seriam de
Portugal.



GABARITO 1 UEM/CVU
Vestibular de Verão/2000 - Prova 1 13

24 – A Lei da Anistia, aprovada em agosto de 1979,
possibilitou a volta de numerosos exilados políticos
que tiveram que sair do Brasil durante o período
militar. Com relação à Anistia de 1979, assinale o
que for correto.
01) A Lei da Anistia foi extensiva aos torturadores,

bem como aos autores de fraudes eleitorais.
02) Ainda hoje é desconhecido o paradeiro de

numerosos "desaparecidos" durante a ditadura, e
os militares ainda se recusam a informar aos
familiares a localização dos corpos das vítimas
da repressão.

04) O movimento pela anistia no Brasil começou
logo após a saída do General Figueiredo da
presidência da República, marcando
definitivamente a abertura lenta e gradual do
regime militar.

08) A total dissolução das forças contestatórias do
Estado Militar brasileiro foi a condição imposta
pelo regime autoritário  para conceder a anistia
aos exilados políticos.

16) A Lei da Anistia foi uma concessão do Estado
Militar para trazer de volta os brasileiros que
trabalhavam em outros países e, assim, garantir
a continuidade do "milagre econômico".

32) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), a Sociedade Brasileira para a
Defesa da Tradição Família e Propriedade (TFP)
e a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP) foram as associações que se
uniram para apoiar abertamente uma anistia
ampla, geral e irrestrita.

25 – As treze colônias inglesas da América do Norte
declararam–se independentes  em 1776, dando
origem aos Estados Unidos da América do Norte.
Sobre a história desse país, assinale o que for
correto.
01) A independência legal dos EUA foi reconhecida

pelos ingleses  somente através do  Tratado de
Versalhes, firmado em 1919, após o término da I
Guerra Mundial.

02) O expansionismo norte–americano provocou
conflitos com a Inglaterra (1812–1814), em
decorrência de disputas por partes do  território
canadense.

04) A expressão "A América para os americanos"
está associada à Doutrina Monroe. Essa doutrina
justificou várias intervenções dos EUA em
nações do continente americano.

08) Em meados do século passado, após a guerra
contra o México, os EUA incorporaram uma
vasta parte do território pertencente àquele país.
A região que engloba os atuais estados do
Texas, Novo México, Nevada, Califórnia,
Arizona e Utah era, até então, parte do México.

16) Em 1898, os EUA entraram em guerra contra a
Espanha. Nesse conflito, os EUA apoiaram a
independência de Cuba e anexaram os territórios
de Porto Rico e Filipinas.

32) Durante o século XX, os EUA promoveram
inúmeras intervenções militares em países da
América Latina, como, por exemplo, na
Nicarágua, no Panamá e em Granada. Houve
também a fracassada tentativa de invasão da
Baía dos Porcos, em Cuba, e o apoio à repressão
anti–revolucionária em todo o continente.
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26 – Em meados do século XVIII, iniciou–se, na
Inglaterra, um profundo processo de transformações
econômicas, políticas e sociais. Sobre esse processo,
assinale o que for correto.
01) O processo de industrialização, iniciado na

Inglaterra, na segunda metade do século XVIII,
teve, na utilização da energia elétrica,  um dos
principais suportes tecnológicos.

02) Com o desenvolvimento industrial, emergiram
inúmeros conflitos no interior dessa nova
sociedade. Esses conflitos tiveram como origem,
principalmente, a resistência da classe operária
aos intensos níveis de exploração a que era
submetida.

04) Em resposta às péssimas condições de vida da
classe operária, foram criadas organizações que
objetivavam a defesa dos interesses dos
trabalhadores. Assim, foram surgindo
associações, sindicatos, federações  e,
posteriormente, a Associação Internacional dos
Trabalhadores.

08) A Lei dos Pobres foi aprovada pelo parlamento
britânico em 1848 e tinha por objetivo conter a
onda revolucionária que assolava a Europa.
Nessa lei, estava prevista a definição de um
salário mínimo, o direito à habitação digna, a
concessão de férias anuais remuneradas, a
redução da jornada de trabalho  e, por último, a
criação de um fundo nacional de proteção ao
trabalhador desempregado.

16) Robert Owen, Charles Fourier, Karl Marx,
Friedrich Engels,  Pierre–Joseph Proudhon e
Mikhail Bakunin  foram alguns dos principais
teóricos das doutrinas reformistas e
revolucionárias que emergiram no século XIX.

32) O Manifesto Comunista, publicado em 1848, foi
escrito por Marx e Engels.

27 – Com relação à industrialização da América Latina,
assinale o que for correto.
01) No início do século  XX, a Inglaterra tinha mais

de 750 milhões de libras esterlinas em
investimentos na América Latina. Esses capitais
estavam aplicados em ferrovias, frigoríficos,
minas e campos petrolíferos, entre outras
atividades.

02) Também no início do século XX, os
investimentos dos Estados Unidos na América
Latina eram tímidos. Seus capitais
concentravam–se em Cuba e no México.

04) Com a Primeira Guerra Mundial, os países
latino–americanos tiveram um crescimento na
sua capacidade industrial, principalmente nos
setores têxtil e de alimentos.

08) Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados
Unidos, necessitando de matérias primas
indispensáveis para sua indústria de guerra,
fizeram pesados investimentos em toda a
América Latina. Empregaram capitais na
plantação de seringais no Chaco boliviano e na
Amazônia peruana, investiram nas minas de
estanho e de cobre do Brasil e nas minas de
ferro e de tungstênio do Chile.

16) A industrialização latino–americana
concentrou–se junto às grandes cidades, como
São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México,
Lima, Rio de Janeiro.

32) Junto com a industrialização, os governos
latino–americanos planejaram as cidades e
criaram grandes bairros industriais, com todos
os serviços públicos, para receber as populações
camponesas que migraram para as cidades em
busca de trabalho, evitando, dessa forma, o
crescimento desordenado das cidades
industriais.
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28 – Em 1992, comemoraram–se os 500 anos da chegada
de Colombo à América. No ano 2000, o Brasil
comemorará os 500 anos da chegada de Cabral.
Quando esses navegadores aqui chegaram,
encontraram uma grande e diversificada população.
Sobre as populações indígenas no Brasil, assinale o
que for correto.
01) O tronco lingüístico Tupi–Guarani habitava a

Amazônia Ocidental, de onde migrara,
ocupando a bacia do rio da Prata e o litoral
brasileiro.

02) Os grupos indígenas do tronco lingüístico Jê
ocuparam as grandes extensões do Brasil
Central.

04) Os grandes grupos de línguas nativas no Brasil
são quatro: Tupi, Macro–Jê, Arauaque e Karib.

08) As relações de parentesco eram fundamentais na
organização social das sociedades indígenas.

16) A poligamia era prática geral nos casamentos,
sendo a poligenia – casamento de um homem
com várias mulheres – a forma mais comum,
mas também existia a poliandria – o casamento
de uma mulher com vários homens.

32) As populações indígenas sempre foram tratadas
com respeito pelas populações brancas, que
buscaram preservar suas terras e seus costumes.

64) O trabalho era dividido por critérios sexuais e
faixas etárias. De maneira geral, os homens se
dedicavam à caça, à pesca, e as mulheres
cuidavam da agricultura e de tarefas domésticas,
como o preparo de alimentos, fiação e confecção
de objetos cerâmicos e cestarias.

29 – "Julho de 1940. Corisco, o Diabo Loiro, herdeiro e
vingador de Lampião, prefere a morte a entregar–se.
Sua companheira Dadá foi ferida e perdeu uma
perna. Dez anos após a revolução modernizadora de
Vargas, desaparece do sertão nordestino o último
dos grandes chefes do cangaço" (PILETTI, Nelson.
História do Brasil, 14. ed. São Paulo: Ática, 1996).
A passagem acima refere–se ao cangaço,
movimento social que ocorreu no Nordeste
brasileiro desde a segunda metade do século XIX.
Sobre esse movimento, assinale o que for correto.
01) Os bandos de cangaceiros surgiram durante a

seca de 1877 a 1879, quando morreram de fome
mais de 300 mil nordestinos.

02) Os cangaceiros surgiram como grupos para
combater os desmandos ou injustiças dos
coronéis, ou mesmo para resistir ao alistamento
militar obrigatório.

04) Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, chefiou
o principal bando de cangaceiros do nordeste
entre 1920 e 1938.

08) Como a população sertaneja apoiava o cangaço,
o governo republicano iniciou um processo de
distribuição de terras, uma das primeiras
experiências de reforma agrária da Primeira
República, que ocorreu particularmente na
região de Canudos, sertão da Bahia.

16) Para neutralizar o apoio da população sertaneja
ao cangaço, o governo brasileiro implantou uma
campanha de desarmamento do sertão.

32) O cangaço foi um movimento social que se
estendeu por um longo tempo, de tal forma que
ele ainda era atuante no Nordeste brasileiro,
enquanto  ocorriam  as lutas operárias no
Sudeste do País.

30 – Com relação às lutas sociais na América Latina, no
século XX,  assinale o que for correto.
01) Emiliano Zapata e Pancho Villa foram dois

grandes líderes latino–americanos que
mobilizaram as populações camponesas pobres
da Venezuela contra os grandes latifundiários
que detinham a maior parte das terras daquele
país.

02) O Exército Zapatista de Libertação Nacional
(EZLN) atua no estado mexicano de Chiapas,
uma das regiões mais pobres do Sudoeste do
País.

04) Augusto Pinochet, detido em 1999, na
Inglaterra, é acusado de ter estabelecido uma das
ditaduras mais violentas da América Latina.
Durante o seu governo,  mais de sessenta mil
pessoas morreram ou desapareceram  no Chile, e
mais de duzentas mil saíram do País por motivos
políticos.

08) A organização guerrilheira Sendero Luminoso,
que  atua no Peru desde o final dos anos
sessenta, sofreu recentemente fortes baixas com
a prisão de vários de seus líderes.

16) Atualmente, na Colômbia, não temos nenhum
movimento revolucionário. As Forças Armadas
Revolucionárias Colombianas  (FARC) e o
Movimento 19 de Abril (M–19) foram
derrotados no início dos anos 90.

32) Em 1991, os Estados Unidos intervieram no
Haiti, com o objetivo de empossar o presidente
Jean–Bertrand Aristide, que havia sido eleito
democraticamente e fôra deposto por uma junta
militar. Essa operação militar levou o nome de
"Restaurar a Democracia".


