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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

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

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

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

prova e o número do gabarito.

• Assine no local apropriado.

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

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

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

5. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

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



2 UEM/CVU
1º Vestibular/2003 – Prova 1 GABARITO 1

GEOGRAFIA

01 – Os domínios morfoclimáticos brasileiros constituem
grandes áreas onde o clima, o relevo, a vegetação e
a hidrografia compõem uma paisagem típica.
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre esses
domínios do quadro natural.
01) O domínio amazônico apresenta clima quente e

úmido, rios caudalosos e densas florestas.
02) O domínio da caatinga apresenta clima árido,

rios intermitentes, vegetação de savana e relevo
de planaltos e de serras.

04) O domínio do cerrado apresenta clima quente e
úmido no inverno e verão seco. A vegetação é
cerrada, de capoeira densa. O relevo apresenta
planaltos e planícies e poucas serras.

08) O domínio das terras baixas da Campanha
Gaúcha apresenta clima subtropical sem período
seco e com invernos frios e vegetação
campestre, com presença de matas-de-galeria
(ou matas ciliares) e relevo de coxilhas.

16) O domínio das matas de Araucária apresenta
clima sem estação seca, invernos frios e verões
brandos, relevo de planaltos e vegetação com a
presença de pinheiros.

32) O domínio dos manguezais apresenta clima
quente e úmido, solo arenoso e vegetação
rasteira.

64) O domínio das florestas tropicais está associado
às serras da borda do planalto Atlântico,
voltadas para o litoral, embora penetre também
pelo interior do País. A floresta é conhecida por
Mata Atlântica.

02 – Acerca dos aspectos geográficos da Europa, assinale
o que for correto.
01) Na Europa Ocidental, os rios Danúbio, Reno e

Volga são as principais artérias de navegação
fluvial.

02) A cadeia montanhosa dos Pireneus, o Maciço
Central Francês e a cadeia dos Alpes dificultam
as interações climáticas entre o clima do tipo
mediterrânico da Europa Meridional e o clima
temperado da Europa Setentrional.

04) As cidades históricas da Europa Central, como
Paris, Roma, Praga e São Petersburgo,
identificam-se como importantes pólos
turísticos.

08) Conflitos político-sociais de cunho religioso ou
étnico estão presentes na Irlanda do Norte e no
norte da Espanha, no País Basco.

16) As atividades vulcânicas recentes estão
limitadas à Islândia e à península Itálica.

32) Na Alemanha, a bacia do Ruhr, além de conter
jazidas de carvão, é sede de importante parque
industrial.

64) As cidades mediterrânicas de Barcelona,
Antuérpia, Marselha e Nápoles constituem
importantes portos marítimos na Europa
Meridional.
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03 – Assinale o que for correto sobre o relevo do Paraná, recorrendo à figura, quando necessário.

01) A unidade 1 tem relevo de planalto e é constituída por rochas vulcânicas e cristalinas, com destaque para o
basalto e o granito. 

02) A unidade 2 corresponde à Depressão Periférica da borda leste da Bacia do Paraná.
04) Na unidade 2, ocorrem rochas sedimentares antigas, da Era Mesozóica.
08) A unidade 4 corresponde aos planaltos e às serras de leste-sudeste, com predomínio de rochas metamórficas. É

rica em jazidas de carvão mineral.
16) A unidade 3 corresponde a uma bacia de sedimentação inserida no Primeiro Planalto Paranaense.
32) A serra da Esperança corresponde a uma porção da serra Geral e apresenta relevo de cuestas.

04 – A distribuição espacial da população no continente
asiático está associada, em muitos casos, às condições
naturais. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre

isso.
01) O domínio do clima tropical semi-árido na Ásia

Central não permitiu a instalação de núcleos
urbanos.

02) A presença do clima tropical monçônico nas
penínsulas Indochinesa e Arábica propiciou a
concentração de elevados contingentes
populacionais.

04) Na Ásia Ocidental, apesar da aridez do clima, a
presença de cidades como Ancara, Bagdá e
Jerusalém está associada às importantes jazidas
de petróleo do Golfo Pérsico.

08) No subcontinente indiano e na Ásia Oriental,
grandes concentrações humanas aparecem
ligadas às terras baixas ou aos deltas fluviais dos
rios Ganges-Bramaputra, Huang-ho (rio
Amarelo) e Yang-tsé (rio Azul).

16) Os arquipélagos filipino e malaio apresentam
concentrações humanas principalmente nas
terras altas de origem vulcânica e clima ameno.

32) Na Rússia asiática, os principais núcleos
urbanos localizam-se ao longo da ferrovia
Transiberiana.

05 – Sobre o povoamento e a economia do Paraná,
assinale o que for correto.
01) A vila de Paranaguá foi um importante núcleo

de povoamento da região Sul, no século XVII. A
descoberta de ouro, na região, impulsionou esse
povoamento.

02) O Paraná foi o único Estado da região Sul onde
os jesuítas espanhóis não fundaram missões.

04) No período colonial, o Paraná foi o maior
criador de mulas da região Sul, destinadas à
atividade mineradora de Minas Gerais. Castro,
Ponta Grossa e Irati foram importantes cidades
de criação de asininos.

08) Em Rio Negro, estabeleceram-se colonos de
origem alemã, que chegaram ao Brasil no século
XIX.

16) O Oeste do Paraná foi ocupado por gaúchos
descendentes de imigrantes alemães e eslavos,
que deixaram as estâncias devido à
desertificação do solo.
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06 – A tabela a seguir apresenta percentuais de
distribuição de renda no Brasil, considerando a
população ativa. Assinale o que for correto sobre a
distribuição dessa renda nacional considerada,
recorrendo à tabela, quando necessário.

DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NO BRASIL

                              Participação nos rendimentos (%)
1960 1970 1980 1990

50% mais pobres 17,4 14,9 12,6 11,2
40% intermediários 43,0 38,4 36,5 37,3
10% mais ricos 39,6 46,7 50,9 51,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte dos dados: Vesentini, 1999; Sene & Moreira, 1999.

01) A tabela indica uma tendência à concentração da
renda nacional nas mãos dos 10% mais ricos, de
1960 a 1990.

02) A tabela demonstra que o número total de ricos
cresceu de 1980 a 1990.

04) A tabela mostra que, entre os anos de 1980 e
1990, os 40% intermediários apresentaram uma
participação crescente na renda nacional; porém,
não recuperaram os valores de participação que
tinham em 1970 e em 1960.

08) A tabela indica que, em 1980 e em 1990, mais
da metade da renda estava em mãos dos 10%
mais ricos.

16) Os 40% de população com renda intermediária,
que representam a classe média, mantiveram
sempre uma participação na renda equilibrada
com relação aos percentuais da classe mais rica,
apresentando uma evolução paralela, apesar dos
percentuais menores.

32) A tabela mostra que o processo de concentração
de renda nacional nas mãos dos 10% mais ricos
foi mais intenso, em termos percentuais, de 1960
a 1970 do que nos demais intervalos de tempo.

64) A tabela demonstra que, em 1970, havia um
número maior de pessoas na faixa intermediária
de renda do que em 1980. Porém, em 1960, o
número de pessoas com renda intermediária
somava um número maior de indivíduos do que
em 1970.

07 – Assinale o que for correto sobre a geografia
econômica do continente africano.
01) A Argélia e a Nigéria são países produtores de

petróleo.
02) Na África Equatorial, a presença de rios, como o

Nilo, o Zambeze e o Níger, facilita a navegação
fluvial leste-oeste.

04) Na África negra, a agricultura dominante é a
tradicional ou de subsistência, que utiliza
técnicas primitivas de produção. Entre os itens
produzidos, destacam-se a mandioca, o milhete,
o sorgo e o inhame.

08) A extração e a comercialização de "madeiras de
lei" das savanas sudanesas têm concorrido para
acelerar o desequilíbrio ambiental na região.

16) Na África Setentrional, no Norte da cadeia do
Atlas, as principais culturas agrícolas, como a do
trigo, da soja, do milho e do arroz, estão
associadas à presença do clima mediterrânico.

32) A África do Sul é rica em recursos minerais,
sendo exemplos o ouro, os diamantes e o carvão
mineral, dentre outros produtos.

08 – Sobre a agricultura de subsistência ou itinerante,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Envolve grandes contingentes de mão-de-obra

temporária, de bóias-frias.
02) Como dispensa o uso de maquinário pesado,

favorece a conservação da estrutura e dos
minerais do solo.

04) Utiliza técnicas rudimentares, simples.
08) Utiliza adubos orgânicos e é intensiva em mão-

de-obra; por esses motivos, a produtividade é
elevada, como se observa nos cultivos de arroz
das planícies inundadas da Ásia.

16) Ocupa preferencialmente grandes propriedades
rurais, latifúndios improdutivos e zonas de
ocupação pioneira.

32) Atende ao consumo alimentar dos próprios
agricultores ou ao comércio urbano local, e
ainda é comum em países africanos e em certas
regiões do Sul e do Sudeste asiáticos e da
América Latina.

64) No período colonial, foi responsável pelos
cultivos de plantation.
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09 – A implantação da agroindústria da soja, no Paraná,
exigiu uma série de transformações espaciais e de
infra-estrutura, dentre outras. Assinale o que for
correto, sobre essas transformações.
01) Expansão das redes ferroviária, aeroviária e

rodoviária, para o transporte de carga e de
passageiros.

02) Melhoria no armazenamento de produtos
agrícolas.

04) Ampliação e equipagem dos portos, com
destaque para o porto de Paranaguá.

08) Ampliação da rede de telecomunicações.
16) Expansão da eletrificação rural.

10 – A violência urbana nas metrópoles brasileiras está
relacionada a uma série de fatores sociais e
econômicos. Assinale o que for correto sobre esses
problemas, nas maiores cidades do Brasil.
01) As atividades econômicas de centros urbanos,

como Rio de Janeiro e São Paulo, não
conseguem absorver toda a mão-de-obra
disponível, resultando em desemprego.

02) As favelas, onde tradicionalmente moravam
famílias com renda entre um e dois salários
mínimos, vêm apresentando, nos últimos dez
anos, aumento da população com renda familiar
superior a  três salários mínimos. O fato ilustra,
dentre outros fatores, a perda do poder
aquisitivo do salário mínimo.

04) O setor da economia urbana que absorve a maior
parte dos trabalhadores, nas grandes cidades
brasileiras, é o setor secundário. Contudo, os
empregos têm caráter temporário ou informal,
sem registro em carteira.

08) As favelas instalam-se, muitas vezes, em áreas
de risco, onde os solos ou a inclinação das
vertentes são inadequados para o assentamento
de moradias e onde é difícil a instalação de redes
de coleta de esgoto.

16) O subemprego é toda forma de trabalho
remunerado ou de prestação de serviços que
funciona à margem da economia formal. Essa
economia não apresenta registro formal de
emprego e também não recolhe impostos.

11 – A Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, também denominada
Rio + 10, realizada na África do Sul, reacendeu a
discussão sobre o modelo consumista de
desenvolvimento e a sustentabilidade do planeta
Terra. Assinale o que for correto sobre esse
problema.
01) A economia dos países ricos é a principal

responsável pela forte demanda na exploração
dos recursos naturais da Terra. Isso ocorre
porque esses países congregam a maior parte da
população mundial.

02) Os países pobres apresentam, comparativamente
aos países ricos, baixos níveis de consumo.

04) O modelo de desenvolvimento consumista e de
alto impacto ambiental é impossível de ser
estendido a toda a população do planeta, pois
seria insustentável ecologicamente. Isso
significa que, se todos os povos consumissem os
recursos na proporção que consomem
atualmente as populações ricas, não haveria
recursos suficientes para sustentar esse modelo
econômico.

08) A principal medida para se ter uma sociedade
em que a riqueza seja mais bem distribuída e na
qual os recursos naturais sejam explorados
atendendo às necessidades de toda a
humanidade é o controle da natalidade nos
países pobres. O aumento das taxas de
natalidade entre os pobres é o maior causador da
miséria, da fome e das agressões ao meio
ambiente.

16) A produção de bens descartáveis, como
embalagens plásticas ou de papelão,
pneumáticos e aparelhos eletro-eletrônicos, não
representa mais ameaça aos recursos da Terra,
nem é causa de prejuízos ambientais, pois tais
bens são recicláveis e renováveis.

32) O desenvolvimento sustentável consiste em
atender às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações
futuras satisfazerem suas necessidades básicas
de sobrevivência e de bem-estar.
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12 – Muito se discute sobre a criação da Alca – Área de
Livre Comércio das Américas – que deveria integrar
os mercados dos países americanos. Assinale o que
for correto sobre o comércio internacional em um
mundo globalizado.
01) A Organização Mundial de Comércio objetiva

fortalecer o multilateralismo no comércio
mundial, isto é, intensificar as trocas comerciais
entre os países-membro, através do controle das
tarifas aduaneiras e de outras medidas.

02) O regionalismo no comércio internacional
consiste na criação de acordos comerciais e de
tarifas entre blocos de países.

04) A União Européia (UE) congregou os países
socialistas, que tiveram suas economias
nacionais desarticuladas com o término da
Segunda Guerra Mundial.

08) A unificação ou a abolição de tarifas
alfandegárias, a liberalização do fluxo de
mercadorias e de capitais e a implantação de
uma moeda única são algumas das medidas que
visam à integração de mercados.

16) O Nafta foi um acordo de livre comércio
estabelecido entre os três países da América do
Norte: Estados Unidos, Canadá e México.

32) A criação da Alca beneficiará principalmente os
países em desenvolvimento que apresentam
baixos custos de produção, como é o caso do
Brasil, que detém o controle das matérias-primas
e dos recursos naturais extrativos. Portanto, o
protecionismo interno norte-americano não
influirá negativamente na concretização dos
objetivos da Alca.

64) Dos países que integram o Mercosul, o Brasil é
o que apresenta maior população e também
maior Produto Nacional Bruto.

13 – Assinale o que for correto sobre a ocupação e a
economia da Amazônia Legal Brasileira.
01) Na década de 60 do século XX, o Governo

Federal brasileiro criou a Sudam, com o objetivo
de desenvolver a agricultura, a indústria e a
extração mineral, no âmbito da Amazônia.

02) A expansão da fronteira agrícola iniciou-se
tardiamente, na década de 90 do século XX, por
iniciativa de sulistas e de nordestinos em busca
de novas terras e de oportunidades de trabalho.

04) A globalização da economia, com a importação
cada vez maior de produtos estrangeiros, vem
afetando a Zona Franca de Manaus.

08) Os projetos agropecuários que recebem
incentivos da Sudam muitas vezes ocupam
imensos latifúndios, que absorvem pouca mão-
de-obra, levam à expulsão de comunidades
indígenas, desmatam áreas onde se
desenvolviam atividades de extrativismo vegetal
e geram conflitos pela posse da terra.

16) Um grande interesse do capital internacional na
região é a exploração dos recursos minerais e
florestais. Grupos asiáticos e outros exploram
madeiras e minérios, para atender à demanda
dos países desenvolvidos.

32) A necessidade de demarcação de terras
indígenas, a presença de garimpos em território
de índios, a ação de narcotraficantes, a extração
ilegal da madeira são alguns dos problemas da
fronteira brasileira da Amazônia Legal com
outros países da América do Sul.
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14 – Sobre a circulação atmosférica e o clima, assinale o
que for correto.
01) Os ventos alísios sopram das zonas subtropicais

de alta pressão para o Equador. No hemifério
Sul, apresentam um trajeto basicamente de
sudeste para noroeste.

02) A zona equatorial corresponde a uma área de
baixa pressão e as regiões polares constituem
áreas de altas pressões, varridas por ventos
gelados que se espalham para fora dos pólos.

04) Os ciclones são a expressão física da ação dos
ventos de alta pressão associados a uma massa
de ar fria. Constituem fortes correntes de ar,
formadas no interior das massas de origem
polar.

08) A desertificação climática é um fenômeno típico
dos trópicos. Está associada ao desmatamento, à
degradação dos solos e ao aumento local das
temperaturas na faixa intertropical da Terra,
devido ao "efeito estufa".

16) Mares e oceanos se aquecem e se resfriam mais
lentamente do que os continentes. Portanto, no
interior dos continentes, os contrastes térmicos –
relação entre as máximas e as mínimas de
temperatura – tendem a ser mais acentuados do
que nas regiões costeiras.

32) As estações do ano estão associadas aos
movimentos de rotação e de translação da Terra
e à inclinação do eixo terrestre, que provocam
um aquecimento desigual na superfície do
Planeta, no decorrer do ano.

64) A atmosfera se aquece a partir do calor irradiado
pela Terra, que absorveu parte da energia solar
luminosa; portanto, a energia radiante do Sol
aquece o solo e o calor irradiado do solo aquece
o ar.

15 – Assinale o que for correto sobre a atividade
industrial e empresarial.
01) As indústrias ligadas à extração mineral

empregam tecnologias primitivas e apresentam
baixo investimento de capitais. São, por esses
motivos, denominadas indústrias tradicionais.

02) As indústrias de bens de capital ou indústrias de
base elaboram um produto intermediário, que é
matéria-prima para a fabricação de outros
produtos industrializados. Siderúrgicas,
petroquímicas e também metalúrgicas que
fabricam chapas ou laminados, por exemplo, são
indústrias de base.

04) As indústrias de bens intermediários fabricam
máquinas ou equipamentos que, por sua vez, vão
atender ainda a uma outra atividade industrial.

08) As indústrias de bens de consumo fabricam
produtos que serão consumidos diretamente
pelas pessoas. Os bens de consumo são também
denominados não-duráveis, pois rapidamente se
tornam obsoletos e descartáveis. Computadores,
eletrodomésticos em geral, automóveis, cigarros
e bebidas são bens de consumo não-duráveis.

16) Conglomerado é o nome que se dá a um grupo
de empresas cujo controle acionário pertence
aos mesmos proprietários. Trata-se de uma
empresa gigante que reúne firmas de natureza
diversa, tais como: industrial, bancária,
comercial, agropecuária, dentre outras.

32) Denomina-se oligopólio qualquer grande
empresa que domine um ramo da economia. A
empresa oligopolista estabelece os preços e
controla o mercado dos produtos que fabrica.
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HISTÓ RIA

16 – Leia o fragmento a seguir.
"O país que não tem minas próprias deve, sem
dúvida, obter seu ouro e prata dos países
estrangeiros, tal como o país que não tem vinhas
precisa obter o seu vinho. Não parece necessário,
porém, que a atenção do governo se deva voltar
mais para um problema do que para outro. O país
que tiver meios para comprar vinhos terá sempre o
vinho que desejar; e o país que tiver meios de
comprar ouro e prata terá sempre abundância desses
metais. Eles são comprados por determinado preço,
como todas as outras mercadorias. (...)
O monopólio do comércio da colônia, portanto, com
todos os outros expedientes mesquinhos e malignos
do sistema mercantilista, deprime a indústria de
todos os outros países, mas principalmente o das
colônias, sem que aumente em nada – pelo
contrário, diminui – a indústria do país em cujo
benefício é adotado." (SMITH, Adam. A riqueza
das nações. Apud FARIA, R. de M; MARQUES,
A.M. e BERUTTI, F.C. História (3). Belo
Horizonte: Ed. LE, 1989, p.139).
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O texto, escrito por Adam Smith e publicado em

1776, mostra uma posição que requer do Estado
a adoção de medidas de proteção à indústria
nacional contra a exploração do capitalismo
internacional.

02) No texto, escrito por Adam Smith, observa-se
uma defesa dos ideais da fisiocracia, que
pugnava pelo predomínio da produção agrícola
sobre a industrial .

04) No texto, o autor defende o roubo e a pilhagem
que a Inglaterra praticava no Brasil e no restante
da América, pois ele afirma que "o país que não
tem minas próprias deve, sem dúvida, obter seu
ouro e prata dos países estrangeiros".

08) No texto, o autor critica as restrições
mercantilistas ao livre comércio, pois tais
procedimentos inibiriam, para o autor, o
desenvolvimento da indústria dos países que
adotavam medidas restritivas.

16) O autor do texto foi um dos principais expoentes
do liberalismo econômico clássico e tinha como
propostas a defesa da livre-concorrência, da
propriedade privada e o combate ao
mercantilismo.

17 – No Brasil, ao longo do século XIX, procedeu-se à
substituição da mão-de-obra escrava pela livre,
acompanhada de várias discussões entre as elites
brasileiras, que viam, na imigração branca, uma
forma de "melhorar a população" e "aprimorar nossa
raça". Constituía-se, assim, a tese do
branqueamento, um dos eixos de sustentação das
idéias racistas. Sobre esse assunto, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Os fazendeiros de café do Oeste paulista, mais

democráticos do que os latifundiários do
Nordeste do país, procuraram substituir o
trabalho escravo pelo trabalhador assalariado
nacional, defendendo, no Congresso, a
importância da absorção da mão-de-obra
nacional.

02) A campanha abolicionista envolveu-se em idéias
raciais, com pensadores que afirmavam
categoricamente a inferioridade biológica da
raça negra, ao lado de outros que viam o
problema na mestiçagem, geradora de uma sub-
raça que não podia sobreviver.

04) No Nordeste e no Centro Sul, em face à menor
entrada de imigrantes estrangeiros, as economias
entraram em decadência, tornaram-se pouco
expressivas e dependentes do Sudeste, que pôde
contar com o imigrante branco, verdadeiramente
apto ao trabalho assalariado.

08) Para uma grande parte dos empregadores, o
homem brasileiro e mestiço era dominado pela
preguiça e pela aversão ao trabalho.

16) Para aprimorar a "raça" brasileira, fazendeiros
da zona do cacau defendiam a entrada de
imigrantes asiáticos, já familiarizados com a
extração do cacau e bem mais claros do que a
população brasileira em geral.

32) A tese do branqueamento da população
fundamentava-se na inferioridade atribuída aos
descendentes dos negros africanos e na defesa
da população gentia, em face à pureza do
sangue.

64) Com o fim da escravidão, os negros passaram a
ser vistos como sujeitos de segunda classe. O
preconceito racial consistiu  em um instrumento
ideológico destinado a mantê-los na
subalternidade.
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18 – Leia o fragmento a seguir.
"As duas instituições básicas que, por sua natureza,
estavam destinadas a organizar a colonização do
Brasil foram o Estado e a Igreja Católica. Embora se
trate de instituições distintas, naqueles tempos uma
estava ligada à outra." (FAUSTO, Boris. História
do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994, p.59 e 60.)
Sobre a relação da Igreja com o Estado na
colonização do Brasil, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) No caso de Portugal, a relação entre a Igreja e o

Estado, a que se refere o texto, assumiu a
característica de uma subordinação do Estado à
Igreja, através do Padroado real, que estabelecia
que os reis de Portugal eram sempre os
arcebispos de Lisboa. 

02) Durante a colonização do Brasil, a Igreja
realizou o registro civil da população, haja vista
que a administração colonial portuguesa não
desempenhava essas atribuições.

04) A expansão portuguesa no mundo moderno
teve, na Igreja Católica, um poderoso
instrumento para implantar os valores da
metrópole. A Igreja acompanhou os
colonizadores, integrando as "almas pagãs" à
colonização européia cristã.

08) A ordem dos jesuítas teve um papel muito
importante na colonização do Brasil e contou
com o apoio da Coroa para efetuar a "conquista
espiritual" dos índios. Os jesuítas fundaram
colégios e foram responsáveis pelas únicas
instituições de ensino que existiam na colônia.

16) Além dos jesuítas, outras ordens religiosas
ligadas à Igreja Católica tiveram uma grande
participação na colonização. Entre tais ordens
religiosas, destacaram-se os calvinistas.

32) Os "calundus", isto é, as cerimônias religiosas
afro-brasileiras celebradas pelos negros foram
uma forma encontrada pelos escravos de tentar
preservar seus rituais e suas crenças religiosas.

19 – Nas primeiras décadas do século XX, na região
compreendida pelos Estados do Paraná e de Santa
Catarina, ocorreu a Guerra do Contestado. Sobre
essa guerra, assinale o que for correto.
01) O problema de terras era muito grave na região:

havia grandes extensões de terras pertencentes a
coronéis e quase não havia terras públicas.

02) A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio
Grande do Sul foi um dos fatores que propiciou
a revolta da população dessa região.

04) Os limites entre os territórios do Paraná e de
Santa Catarina eram dúbios; por isso, os
territórios eram contestados.

08) Um dos líderes do movimento foi o "monge"
José Maria que se opunha à República e
defendia um regime em que vigoraria a lei de
Deus, em que todos teriam terra para plantar.

16) O exército, que combateu os sertanejos do
contestado, precisou de quatro expedições
militares para derrotá-los. Ao final, o Paraná foi
considerado vitorioso e conseguiu incorporar ao
seu território 1/3 das terras que ficavam ao
Noroeste de Santa Catarina.
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20 – No início dos tempos modernos, os europeus se
lançaram à exploração do globo terrestre.
Navegando em águas até então desconhecidas,
entraram em contato com outras culturas e
civilizações e realizaram a façanha de conhecer
nosso planeta, seus mares e continentes. Esse
processo é conhecido pelos historiadores como
expansão ultramarina. A seu respeito, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) As primeiras viagens marítimas rumo ao

desconhecido foram realizadas por navegantes
ingleses. No entanto, no início do século XVI,
os portugueses e os italianos tomaram a frente
da expansão ultramarina.

02) A expansão marítima portuguesa data do início
do século XV. A exploração sistemática da costa
africana pelos portugueses começou com a
conquista de Ceuta, em 1415.

04) Durante todo o século XV, os navegantes
portugueses desvendaram a costa da África
Ocidental e dominaram as técnicas de
navegação oceânica.

08) O contato com novas culturas e civilizações
impôs uma abertura de mentalidade que se
traduziu em obras como as de Montaigne, que se
impressionou com relatos sobre os costumes dos
nativos do Brasil, e de Thomas Morus, que se
inspirou  numa ilha imaginária descrita por um
marinheiro português para escrever A Utopia.

16) As navegações exigiram homens com profundos
conhecimentos nas artes de navegação, de
Geografia e de Cosmografia. Alguns
navegadores, com grande conhecimento do
mundo, foram autênticos homens do
Renascimento, construtores da modernidade.

21 – A Organização das Nações Unidas foi criada em
outubro de 1945, com o objetivo principal de manter
a paz  e a segurança internacional e de desenvolver a
cooperação entre os povos na busca de soluções
para seus problemas. Sobre a ONU, assinale o que
for correto.
01) Embora fundada na igualdade soberana de todos

os seus membros, a forma como a ONU foi
estruturada impôs a supremacia das grandes
potências.

02) A força de paz da ONU é composta por efetivos
militares, que agem evitando guerras civis e
solucionando impasses, como se verificou por
ocasião das lutas internas do Congo, em 1960, e
da Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939.

04) A Unesco, a OIT, a Unicef e o FMI são siglas de
organizações ligadas ao Conselho Econômico e
Social da ONU.

08) Entre as ações vitoriosas da ONU, destaca-se a
intervenção no conflito entre judeus e palestinos,
em 1947, quando conseguiu trazer paz ao
Oriente Médio, através da criação do Estado de
Israel.

16) O Conselho de Segurança da ONU tem 5
membros permanentes: os Estados Unidos, a
Rússia, a Inglaterra, a França e a China. Os
membros permanentes têm direito a veto,
podendo impugnar qualquer decisão do
Conselho.

32) A ONU surgiu para substituir a Liga das Nações
Unidas e não tem conseguido solucionar
satisfatoriamente os grandes conflitos
internacionais.
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22 – A Constituição Brasileira de 1988, na parte relativa
à Ordem Social, estabelece as normas e os
princípios que regulam o bem-estar e a justiça social
do país. Com relação ao estabelecido na Ordem
Social, é correto afirmar que
01) a Saúde é declarada um direito de todos os

brasileiros e um dever do Estado.
02) a Previdência Social é declarada

responsabilidade das entidades privadas e do
trabalhador, únicos a arcar com os custos
previdenciários.

04) a Previdência Social é estendida a todo e
qualquer contribuinte e ficam garantidas as
aposentadorias e as pensões aos segurados e aos
seus dependentes.

08) o Ensino é considerado um direito de todos e um
dever do Estado e da família.

16) a Assistência Social é considerada uma garantia
de proteção a todos os cidadãos carentes e
incapazes de se proverem e independe de
contribuição.

32) a Assistência Social deve ocorrer em co-
responsabilidade com a sociedade, que deve
desenvolver campanhas de solidariedade para
arcar com os custos da extinção da pobreza.

64) a Educação pública e gratuita é garantida
exclusivamente ao ensino fundamental, cabendo
à iniciativa privada a responsabilidade pelos
ensinos médio e superior.

23 – O processo eleitoral brasileiro passou por mudanças
significativas desde que foi adotado o sistema
representativo. Com relação à participação da
população brasileira nas eleições, assinale o que for
correto.
01) A Constituição de 1934 determinou o voto

obrigatório e considerou eleitor todo brasileiro
maior de 18 anos, menos os analfabetos,
mendigos e praças de pré (militares sem patente
de oficial).

02) A Constituição de 1988 determinou o voto
universal direto e secreto, com valor igual para
todos.

04) A Constituição republicana de 1891 determinou
o voto universal, as eleições diretas e impôs
restrições ao voto feminino e ao voto dos
analfabetos. O voto era aberto, público e não-
secreto, só podendo votar eleitores maiores de
21 anos.

08) Na Constituição de 1824, o voto era censitário e
ficavam excluídos da participação pelo voto os
homens pobres, os analfabetos, as mulheres, os
soldados e os marinheiros e os membros de
ordens religiosas.

16) A Constituição de 1946 determinou o voto
secreto e obrigatório para os maiores de 18 anos;
ficaram excluídos os analfabetos e os soldados.

32) Na primeira Constituição Imperial, as eleições
eram diretas, o voto era censitário e restrito
apenas aos escravos.

64) A Constituição de 1988 definiu o voto secreto,
indireto e restrito apenas à população indígena,
por sua condição tutelada.
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24 – O café entrou no Brasil no início do século XVIII,
pela região Norte  e, aos poucos, espalhou-se pelo
território nacional. No início do século XX, a
agricultura cafeeira atingia o Oeste paulista e
caminhava em direção ao Paraná. Sobre a expansão
da economia cafeeira para o Paraná, é correto
afirmar que
01) a adaptação do café no Paraná foi facilitada pelo

clima temperado e pelos solos de fertilidade.
02) a existência de pequenas propriedades de terras

e a exploração fundada na economia familiar
favoreceram a expansão cafeeira pelas terras
roxas do Paraná.

04) a expansão apoiou-se em duas condições
favoráveis: a demanda crescente do mercado
internacional e a disponibilidade de recursos
internos, como terra, trabalhadores, transporte e
equipamentos.

08) a Lei de Terras, definida pela Constituição
Republicana, favoreceu a aquisição de pequenas
propriedades no Norte do Paraná, evitando
latifúndios e grilagens, como ocorridos no
Sudoeste do Estado de São Paulo.

16) o grande contingente de trabalhadores liberados
da economia açucareira do Nordeste e da zona
de mineração da Chapada Diamantina favoreceu
o mercado de mão-de-obra de que os
cafeicultores paranaenses precisavam,
barateando os custos e tornando o café altamente
lucrativo.

32) a alta do preço do café, nas bolsas européias e
norte-americanas, associada ao monopólio do
comércio que o Brasil deteve, até meados da
década de 1960, foram fatores decisivos para o
avanço da lavoura cafeeira do Norte para o
Oeste do Estado do Paraná.

25 – O início do Reinado de D. José I, em Portugal, foi
marcado por uma série de reformas – as "reformas
pombalinas". A vida – tanto da metrópole, quanto da
colônia – sofreu, então, um forte impacto das
mudanças orquestradas pelo Marquês de Pombal. A
esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O Marquês de Pombal criou companhias de

comércio, tentou restringir a importação de
produtos manufaturados e  buscou estimular a
produção desses produtos em Portugal.

02) Na Colônia, incentivou-se a ocupação de
territórios de fronteira por súditos portugueses.
A imigração de casais açorianos, que receberam
terras e sementes da Coroa, foi a principal fonte
de povoamento do território de Santa Catarina,
naquela época.

04) No Reino, as reformas pombalinas também
foram caracterizadas  pela reativação de
manufaturas, pela reforma do ensino e pela
criação de escolas técnicas de comércio.

08) Em 1759, os jesuítas foram expulsos de
Portugal; no entanto, permaneceram no Brasil
até o início da segunda metade do século XIX,
quando finalmente D. Pedro I cumpriu a
determinação de expulsá-los do Brasil.

16) O liberalismo influenciou decisivamente as
ações do Marquês de Pombal que, prevendo as
dificuldades que ocorreriam no século XIX,
tentou impor, em 1761, a abertura dos portos
brasileiros às nações amigas de Portugal.
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26 – Leia o fragmento a seguir.
"Toda a organização administrativa e burocrática
criada pela metrópole objetivava sobretudo criar a
base necessária para valorizar economicamente suas
terras americanas, incentivando o desenvolvimento
da agromanufatura do açúcar. Dessa forma, o início
da colonização propriamente dita esteve ligado ao
cultivo da cana e ao preparo do açúcar." (NADAI,
Elza e NEVES, Joana. História do Brasil da
Colônia a Republica. São Paulo: Saraiva,1987,
p.44.)
A respeito da colonização do Brasil, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Para a colonização efetiva dos territórios, com a

organização dos engenhos, a Coroa portuguesa
recorreu aos recursos particulares, por meio das
concessões das capitanias e das sesmarias. 

02) Inicialmente, a mão-de-obra utilizada nos
engenhos foi a do índio escravizado. No entanto,
à medida que a produção açucareira foi
crescendo, recorreu-se à importação do africano
e à sua utilização como escravo.

04) A produção de açúcar no Brasil colonial visava,
em primeiro lugar, a atender as necessidades de
consumo dos produtores. Isso não impedia que
eventuais excedentes fossem vendidos no
mercado externo.

08) A intensa utilização do trabalho escravo nos
engenhos não excluía completamente os
trabalhadores assalariados. Entre esses últimos,
apareciam os feitores e o mestre de açúcar, entre
outros.

16) Os escravos viviam nas senzalas, habitações
coletivas, trabalhavam sem descanso e eram
responsáveis pela imensa maioria das atividades
na Casa Grande, nas oficinas e nos canaviais.

27 – Sobre a região do atual Estado do Paraná,
compreendida entre os rios Paranapanema,  Paraná e
Iguaçu, durante o período colonial, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Do século XVI ao XVIII, essa região

permaneceu completamente abandonada e seus
únicos habitantes eram os animais selvagens.
Essa situação levou os estudiosos a se referirem
à região como um "vazio demográfico".

02) Segundo o Tratado de Tordesilhas, essa região
pertencia à Espanha; em razão disso, seus únicos
habitantes foram, até o século XVIII, os
paraguaios e os "brasiguaios".

04) O Tratado de Santo Ildelfonso, firmado entre
Portugal e Espanha, em 1777, reafirmou o
domínio espanhol sobre essa região.

08) Esquecida pelos colonizadores, a região somente
foi ocupada com a expansão da cafeicultura, na
segunda metade do século XX.

16) As reduções organizadas pelos jesuítas na região
foram alvo de ataques dos bandeirantes
paulistas.

32) Nessa região, os jesuítas fundaram a missão (as
reduções) do Guairá com o objetivo de
catequizar os índios. 
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28 – Em agosto de 1945, três meses após a capitulação da
Alemanha, os Estados Unidos jogaram, sobre as
cidades japonesas de Hiroshima e de Nagazaki, a
sua mais nova invenção militar: a bomba atômica,
um artefato com capacidade de destruição várias
vezes superior ao que se conhecia até então. Com
relação ao bombardeio de Hiroshima e de Nagazaki,
assinale o que for correto.
01) Os japoneses consideravam-se divinamente

protegidos e a rendição era incompatível com os
antigos ideais samurais.

02) O bombardeio foi um modo de impedir a aliança
dos "tigres asiáticos",  ou seja, a aliança entre o
Japão e a República Popular da China.

04) Após o bombardeio, foi obtida a rendição
incondicional do Japão, oficializando o final da
Segunda Guerrra Mundial.

08) Movidos pelas vitórias em Pearl Harbor e pelo
apoio da China e da Rússia, as tropas japonesas
não aceitavam a rendição e não depunham suas
armas.

16) A decisão de bombardear essas cidades
japonesas foi a última opção que restou aos
norte-americanos, de modo a  garantir o controle
do Mediterrâneo e o desembraque de tropas em
Pearl Harbor.

32) A destruição dessas cidades foi quase completa.
Só posteriormente os sobreviventes ficaram
sabendo que estavam contaminados pela
radiação e que não eram sobreviventes, mas sim
"mortos de médio e longo prazo".

29 – Sobre o processo revolucionário que envolveu a
França do final do século XVIII  às primeiras
décadas do século XIX, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) Durante a revolução de 1789, a principal

reivindicação do chamado 3.º Estado era a
igualdade social, haja vista que a igualdade
jurídica já havia sido obtida pela burguesia no
final do século XVII.

02) No 3.º Estado, cerca de 97% da população
formava um universo extremamente
heterogêneo: a alta burguesia, que podia,
mediante à aquisição de títulos da nobreza,
ingressar no 2.º Estado; a pequena burguesia,
formada por comerciantes, profissionais liberais
e pequenos proprietários; os trabalhadores
urbanos (artesãos, jornaleiros, assalariados etc.)
e os camponeses que representavam a imensa
maioria da população.

04) Em 1806, em guerra com a Inglaterra, o
Imperador Napoleão Bonaparte decreta o
"Bloqueio Continental", que tinha como
objetivo forçar a vinda da família real
portuguesa para o Brasil.

08) Após a derrota francesa nas chamadas guerras
napoleônicas, foi organizado o Congresso de
Viena (1814-15), que, entre outras medidas,
restaurou a monarquia na França.

16) Uma das medidas mais polêmicas tomadas pela
burguesia revolucionária francesa foi a criação
das workhouses e a Lei dos Pobres (1799). Por
essas leis, os desempregados ficavam
confinados à disposição do mercado de trabalho,
até que um grande capitalista tivesse interesse
em utilizar a sua mão-de-obra.
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30 – A escravidão africana, entre os séculos XVI e XIX,
alastrou-se pelas Américas portuguesa e inglesa.
Entretanto, a escravidão ocorrida em terras norte-
americanas teve aspectos diferentes em relação à
ocorrida em terras brasileiras. Sobre a especificidade
da escravidão em ambas as sociedades, assinale o
que for correto.
01) No Brasil, o trabalho escravo era generalizado,

existindo tanto nas grandes lavouras quanto nos
serviços domésticos e urbanos.

02) Nos Estados Unidos, a escravidão existia nos
estados do Sul, nas grandes plantações de fumo
e de algodão. No Norte e no Centro,
predominava a economia de base familiar ou
servil, voltada para o consumo interno.

04) No Brasil, os escravos eram passivos e não
empreendiam revoltas, ao contrário dos Estados
Unidos, que, desde cedo, conviveram com
revoltas escravas.

08) Ter escravos no Brasil era tanto uma forma de
expressar o poder econômico quanto
representava prestígio social.

16) No Brasil, a escravidão terminou por meio de
uma lei. Nos Estados Unidos, a escravidão só
terminou, após uma guerra interna no país.

32) A democracia norte-americana amenizou a
escravidão, ao contrário do ocorrido no Brasil,
que, sob o regime monárquico, favoreceu, por
mais de três séculos, a existência da violência
generalizada contra os negros.

64) Nos Estados Undios, a abolição não significou
para os negros direitos iguais aos dos brancos.
Foi mantida a segregação racial e política, que
motivou lutas e radicalismos pelo resto dos
séculos XIX e XX.


