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Após receber o seu cartão-resposta, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra,
com letra de forma, a seguinte frase:

Acredita no teu ideal.
ATENÇÃO!


Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)

NÚMERO DO GABARITO

questões com 4 (quatro) alternativas cada,
distribuídas da seguinte forma:
PROVA III - Geografia (20 questões: 01 - 20);
PROVA IV - História (20 questões: 21 - 40).



Ao sair definitivamente da sala, o candidato
deverá assinar a folha de presença e

Marque, no local apropriado
do seu cartão-resposta, o número
1, que é o número do gabarito
deste caderno de provas e que
se encontra indicado no rodapé
de cada página.

entregar ao fiscal de mesa:





o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado;



o CADERNO DE PROVAS.

Será atribuída nota zero, ao candidato que não entregar seu CARTÃO-RESPOSTA.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Analise as afirmações que tratam sobre o
ciclo hidrológico, e assinale com V as afirmações
verdadeiras e com F as afirmações falsas.
( )

Dentre as principais forças que controlam o
ciclo hidrológico está a radiação solar,
associada à gravidade e à rotação da Terra.

( )

O ciclo da água é um fenômeno global de
circulação fechada da água entre os oceanos,
os continentes e a atmosfera.

( )

A construção de barragens, usinas
hidrelétricas e a poluição das águas podem
afetar o ciclo hidrológico.

( )

No ciclo hidrológico de longo prazo, parte do
consumo de água pode estar associado ao
intemperismo químico nas reações de
hidrólise, na formação de rochas
sedimentares e metamórficas, e na formação
de minerais hidratados.

03.

Os depósitos eólicos podem ocorrer
associados a ambientes fluviais e também na zona
costeira, formando feições morfológicas típicas
como os campos dunares. Sobre esta feição
morfológica, analise as afirmações.
I.

II.

III.

As dunas fluviais do rio Solimões são uma
feição presente em grande parte da sua
extensão.
Parte das dunas do litoral cearense formou-se
a partir de sedimentos expostos na plataforma
continental.
As dunas costeiras ativas presentes no litoral
nordestino formaram-se no Cretáceo.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, V, V, F.

B)

F, V, V, F.

C)

V, F, V, F.

D)

V, V, V, V.

02.

Sobre o clima semiárido, analise as
afirmações abaixo.
I.

II.

III.

O principal sistema responsável pela maior
parte da precipitação na porção Norte do
Nordeste do Brasil é a Zona de Convergência
Intertropical.
As chuvas no semiárido brasileiro ocorrem
predominantemente entre os meses de
fevereiro a maio.
O semiárido apresenta um regime
pluviométrico que proporciona a manutenção
de drenagens perenes durante todo o ano.

04.

Os cinco macrotipos climáticos presentes no
Brasil correspondem aos climas equatorial, tropical
equatorial, tropical litorâneo do Nordeste oriental,
tropical do Brasil Central e subtropical úmido.
Considerando a paisagem e a tipologia climática
brasileira e suas relações de gênese e dinâmica,
analise as afirmações e assinale com V as
afirmações verdadeiras e com F as afirmações
falsas.
( )

Dentre os fatores determinantes para a
diversidade climática e paisagística no Brasil
estão a extensão do território e do litoral, as
formas de relevo e a dinâmica das massas de
ar.

( )

Dentre as principais características que
distinguem os climas da região Sul do Brasil
estão a grande irregularidade pluviométrica e
as baixas temperaturas no inverno.

( )

A vegetação presente na área de atuação do
clima tropical litorâneo do Nordeste oriental
não condiz com esse tipo de clima.

( )

O domínio do clima equatorial é controlado
principalmente pelas massas equatorial
continental e atlântica, além da zona de
convergência intertropical.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

II.

B)

I e III.

C)

I e II.

D)

III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, V, F, V.

B)

V, F, F, V.

C)

F, V, V, F.

D)

F, F, V, V.
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05.

O aumento da temperatura na Terra é um
fenômeno global que tem sido registrado nos
últimos anos com as mais diversas consequências
como
A)

a uniformidade das precipitações
pluviométricas no planeta.

B)

a redução dos custos de produção dos setores
agrícola e agroindustrial.

C)

o rebaixamento do nível médio do mar nas
regiões intertropicais.

D)

o desequilíbrio ambiental e possível extinção
de espécies.

06.

Os solos originalmente formados na
Depressão Sertaneja compõem um verdadeiro
mosaico pedológico; suas principais características
incluem
A)

pouca profundidade e aspecto pedregoso, com
texturas que variam da arenosa a argilosa.

B)

elevada fertilidade natural e favorecimento,
pela topografia, ao desenvolvimento de uma
agricultura eminentemente mecanizada.

C)

predominância dos organossolos em mais de
90% da área correspondente à depressão
sertaneja.

D)

“As histórias que cercam o Buraco das Araras
em Jardim, a 239 km de Campo Grande, são parte
do passeio. Os turistas que visitam o atrativo
turístico ouvem dos guias as teorias para o
surgimento da dolina.”
Com direito a lendas, Buraco das Araras é
passeio imperdível em MS
26/12/2013 06h11 - Atualizado em 26/12/2013
06h15http://g1.globo.com/mato-grosso-dosul/noticia/2013/12/com-direito-lendas-buraco-dasararas-e-passeio-imperdivel-em-ms.html.

As dolinas são depressões que podem ocorrer em
litologias cársticas. Sobre esta forma de relevo, é
correto afirmar que
A)

pode ser formada pela dissolução de rochas
calcárias ou pelo desmoronamento do teto de
grutas da mesma litologia.

B)

é comumente encontrada em relevos
sedimentares, formada a partir de litologias
compostas por rochas como quartzito.

C)

sua origem está associada à atuação da
vegetação nos movimentos de terra das áreas
de encosta onde o relevo é
predominantemente cristalino.

D)

pode surgir em qualquer tipo de terreno como
consequência das práticas de extração da
caulinita sem o manejo adequado.

sua capacidade natural de reter a maior parte
dos volumes de chuva precipitados sobre eles.

09.

07.

Analise as descrições a seguir, considerando
os tipos de rocha, seus processos de formação e
ambientes de ocorrência.
I.

08.

Estas rochas podem ser formadas por
processos diagenéticos e a partir dos
fragmentos de outras rochas.

II.

Rochas desse tipo podem se formar
lentamente no interior da terra a partir do
resfriamento do magma.

III.

Estas rochas podem se formar a partir dos
processos de metamorfismo sofridos por
outros tipos de rocha.

As escalas representam um elemento
fundamental para a cartografia. Sua utilização
baseia-se nas relações de proporção entre o
tamanho real e o tamanho da representação. Sobre
esse assunto, analise as afirmações abaixo.
I.
II.
III.

Quanto maior a escala, menor a área
representada e menor é o nível de detalhe.
Escala é a relação que há entre a área do
mapa pela área real, assim, E=d/D.
Se a escala de um mapa é 1:500, significa
que cada centímetro do mapa representa 500
centímetros do espaço real.

Está correto o que se afirma apenas em

Assinale a opção que relaciona corretamente os
tipos de rochas às suas características.

A)

I e III.

A)

I – ígneas; II – metamórficas;
III – sedimentares.

B)

I.

C)

II e III.

B)

I – sedimentares; II – ígneas intrusivas;
III– metamórficas.

D)

II.

C)

I – metamórficas; II – magmáticas;
III – sedimentares.

D)

I – magmáticas; II – sedimentares extrusivas;
III – metamórficas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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10.

Assinale a única alternativa que contém
exclusivamente ambientes e feições que estão
presentes nas planícies costeiras.

O trecho acima expressa novas determinações do
espaço geográfico identificadas com
A)

os territórios de exclusão.

A)

Deltas, estirâncio e marisma.

B)

as paisagens distópicas.

B)

Faixa praial, restinga e boulder.

C)

o meio técnico científico e informacional.

C)

Dunas, alofana e mangue.

D)

a redefinição de hierarquias urbanas.

D)

Dallas, falésias e estuários.

13.
11.

Considere as seguintes afirmações sobre a
mobilidade da população brasileira:
I.

II.

III.

As diferenças regionais, no que concerne ao
desenvolvimento socioeconômico, provocaram
um intenso fluxo populacional, sobretudo a
partir da região norte do país, tendo como
principal vetor, a concentração fundiária, fato
este que contribuiu para uma intensa
migração daquela região para o Nordeste do
país.
O fluxo migratório para a região norte teve
como suporte a construção da rodovia BelémBrasília, contribuindo assim para a formação
de uma fronteira agrícola na região
amazônica. Às margens dessa rodovia
estruturaram-se assentamentos rurais e
paulatinamente foram surgindo os primeiros
núcleos urbanos na região.
No final do século XX e início deste,
observam-se as migrações de retorno de
nordestinos provenientes da região sudeste,
principalmente do Estado de São Paulo. Esse
fenômeno migratório indica que os estados do
Nordeste além de reterem a população,
também começaram a receber de volta
aqueles que saíram de seus estados de
origem em direção ao centro-sul do país.

Atente para os excertos abaixo.

(1) “Seus defensores afirmam que as condições
naturais especialmente as climáticas interferem na
sua capacidade de progredir. Estabeleceu-se uma
relação causal entre o comportamento humano e a
natureza na qual tiveram esteio as teorias
darwinistas sobre a sobrevivência e a adaptação
dos indivíduos ao meio circundante.”
(CORREA, R. L. Região e Organização Espacial, São Paulo:
Ática, 2007.)

(2) “Neste processo de trocas mútuas com a
natureza, o homem transforma a matéria natural,
cria formas sobre a superfície terrestre. Nesta
concepção o homem é um ser ativo que sofre a
influência do meio, porém que atua sobre este
transformando-o.”
(MORAES, A. C. R. Geografia: Pequena História Crítica.
São Paulo: HUCITEC, 1986.)

Os excertos acima estão relacionados às correntes
do pensamento geográfico. Assim, pode-se afirmar
corretamente que os excertos 1 e 2 representam
respectivamente
A)

a Geografia Crítica e o Possibilismo.

B)

o Determinismo e a Geografia Teoréticoquantitativa.

C)

o Determinismo e o Possibilismo.

D)

o Determinismo e a Geografia Humanista.

Está correto o que se afirma em
A)

III apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I apenas.

D)

I, II e III.

12.

“O espaço geográfico agora mundializado
redefine-se pela combinação de signos. Seu estudo
supõe que se levem em conta esses novos dados
revelados pela modernização e pelo capitalismo
agrícola, pela especialização regional das
atividades, por novas formas e localização das
indústrias.”
(SANTOS, Milton. Técnica,
Espaço e Tempo, Rio de Janeiro: Hucitec, 1996.)

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

14.

A organização do território brasileiro ocorreu
a partir da expansão do capitalismo comercial
europeu no qual foram estabelecidos fluxos
mercantis, definindo em seu início uma paisagem
colonial que envolvia a criação de novas estruturas
econômicas.
Com base na afirmativa acima, assinale a opção
cujos elementos indicam corretamente a área e a
forma de exploração no contexto da geografia
colonial brasileira.
A)

Zona da Mata Nordestina – plantation
açucareira

B)

Depressão sertaneja – atividade mineradora

C)

Tabuleiros sublitorâneos – pecuária extensiva

D)

Depressão sanfranciscana – exploração
extrativista
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15.

Sobre a geografia política do mundo atual,
assinale a afirmação correta.
A)

A partir da década de 1990, países emergentes
como Argentina e México lideram o bloco de
países periféricos no que concerne aos
interesses do bloco latino-americano.

B)

A atual crise econômica mundial expõe a
fragilidade momentânea da economia
europeia, gerando, portanto, uma nova
cartografia e favorecendo o surgimento de
novos Estados como o país Basco e a Calábria.

C)

D)

16.

A formação de um bloco de países conhecidos
por BRICS – Brasil, Rússia, Índia, África do Sul
e China provocou o retorno à unilateralidade,
tendo em vista a profunda crise de economias
sólidas representadas pela Europa e pelos
Estados Unidos.
Com o advento da globalização, os meios
técnico-científicos produziram meios para um
reordenamento dos espaços mundiais, tendo a
internet um papel fundamental para a
disseminação de movimentos além-fronteiras.

Observe o texto abaixo.

“A urbanização brasileira tem em suas metrópoles
os principais focos de sua concretização. O tamanho
milionário desses centros revela uma faceta
importante da dinâmica socioespacial brasileira que
é a concentração econômica e demográfica em
pouco mais de uma dezena de epicentros nacionais
e regionais.”
(SOUZA, Marcelo Lopes. O Desafio Metropolitano, Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.)

17.

“Com a modernização do campo, os
trabalhadores rurais passam a ser expulsos da terra
sem direitos ou garantias, enfrentando uma
realidade nova e hostil. Os laços familiares e
coletivos, e também a indústria doméstica são
brutalmente transformados, chegando a serem
dissolvidos. Os trabalhadores rurais adentram a
sociedade de mercado pela porta dos fundos, tendo
de se adaptar a uma condição onde os elementos
básicos para a reprodução da existência são as
mercadorias.”
(MEDINA, Etore. Vivendo a Vida de Rapina.)

O trecho acima se refere a um personagem da
estrutura agrária brasileira identificado como
A)

boia fria.

B)

migrante sazonal.

C)

posseiro.

D)

assalariado permanente.

18.

Com relação à estruturação da rede de
transportes no território brasileiro, assinale a opção
INCORRETA.
A)

Existe uma baixa densidade da malha
ferroviária no País, sobretudo no que diz
respeito ao transporte de passageiros.

B)

O sistema rodoviário, considerado o principal
sistema logístico modal do País, apresenta
rodovias em boas condições, sobretudo
aquelas que estão administradas pelo setor
público.

C)

O setor hidroviário, de grande importância
para este tipo modal, consegue transportar
grandes quantidades de mercadorias com
baixo impacto ambiental. Seus trechos mais
importantes estão situados no sudeste e no sul
do País.

D)

Os efeitos operacionais da reforma portuária
no Brasil residem no aumento da produtividade
dos portos, possibilitado pelos investimentos
setoriais e alocação de recursos do governo
federal para a construção de novas instalações
portuárias.

Com relação à metropolização brasileira, assinale a
opção que NÃO está adequada a esse fenômeno.
A)

É notório o fenômeno da mobilidade da
população que diariamente se desloca para as
cidades-dormitórios caracterizando, portanto,
uma migração pendular.

B)

Observamos um processo de metropolização
sem que haja necessariamente a formação de
uma metrópole, a exemplo de Joinville e
Juazeiro do Norte.

C)

Nas últimas décadas vem ocorrendo o
fenômeno da desmetropolização tendo como
um dos fatores responsáveis a migração de
indústrias para centros menores.

D)

A existência de áreas centrais deterioradas nas
grandes metrópoles favoreceu a um processo
de fixação de moradores sem teto, diminuindo
assim a periferização.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

Página 5

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2015.1 – PROVAS ESPECÍFICAS – GEOGRAFIA E HISTÓRIA – 2a FASE – 2º DIA – APLICADAS EM 08/12/2014

19.

PROVA IV - HISTÓRIA

No espaço agrário do Ceará, um elemento foi
antecedente à agricultura: a criação de gado, que
foi responsável pela ocupação, pela organização e
pela expansão inicial. Sobre a atividade da pecuária
praticada no território cearense em sua fase inicial,
assinale a assertiva verdadeira.

21.

A)

Foi praticada nos tabuleiros sublitorâneos,
notadamente de forma intensiva.

A)

B)

Consorciada com a atividade açucareira,
proporcionou novas possibilidades para a
expansão da economia colonial.

atendia aos interesses de diversos grupos
sociais e instituições, visto que era oferecida
uma saída para a retração econômica que
Portugal vivenciava.

B)

recebeu o apoio financeiro da nobreza e da
burguesia, interessadas na exploração de
outras terras e na expansão do comércio.

C)

conquistou o apoio dos segmentos médios da
sociedade portuguesa que, desejosos de
encontrar novas fontes de renda, pretendiam
mudar-se para as novas terras.

D)

recebeu o apoio da Igreja que sonhava em
conquistar novos fiéis e empreender seu
trabalho de catequese em territórios virgens.

C)

O curso dos principais rios serviu como esteio à
prática de uma pecuária extensiva.

D)

Uma base técnica rudimentar determinada pelo
trabalho predominantemente escravo
caracterizou a economia da pecuária.

20.

Acerca do projeto de expansão marítima dos
portugueses, que resultou na chegada às terras
americanas no século XVI, é INCORRETO afirmar
que

Atente para as seguintes estrofes do poema
de Cecília Meireles intitulado Província.
Província

22.

Cidadezinha perdida
no inverno denso de bruma,
que é dos teus morros de sombra,

Atente às seguintes afirmações acerca do
Movimento Tenentista no Brasil.
I.

do teu mar de branda espuma
(...)

II.

Os Tenentes, de modo geral oriundos das
camadas médias da população, defendiam a
moralização da vida política.

III.

Nos anos 1920, organizaram várias ações
militares, entre elas o chamado Levante de
Copacabana.

IV.

Os Tenentistas pretendiam um governo
comunista e exigiram, a partir de 1922, que
seus líderes se filiassem ao PCB (Partido
Comunista Brasileiro).

Pela curva dos caminhos,
cheirava a capim e a orvalho
e muito longe as harmônicas
riam, depois do trabalho
(...)
Que é feito de tua prosa,
onde a morena sorria
com toda noite nos olhos
e na boca, todo dia.
(MEIRELES, Cecília. Viagem.)

As estrofes acima exemplificam uma estreita
relação entre Geografia e Literatura. Em Província,
pode-se observar a presença de dois conceitos
geográficos. Assinale a opção que corresponde a
esses dois conceitos.
A)

território e lugar

B)

paisagem e lugar

C)

região e território

D)

paisagem e território

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

O Tenentismo surgiu entre militares,
especialmente entre os militares de baixa
patente.

Está correto o que se afirma apenas em
A)

I e IV.

B)

I, II e III.

C)

II e III.

D)

III e IV.
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23.

25.

Observe as afirmações abaixo acerca da postura da
Igreja Católica no que diz respeito a essa
separação.

A)

Os abarracamentos eram chefiados pelos
próprios retirantes que se organizavam em
vários grupos e dividiam-se para distribuir
comida, medicação, roupas e até auxílio
funeral para os que morriam em consequência
da varíola ou de outra doença qualquer.

B)

Durante a citada seca, a população de
Fortaleza teria triplicado, em virtude da grande
onda de indivíduos que foram obrigados a
abandonar o interior do Estado em busca de
sobrevivência na capital.

C)

A solução encontrada pelo Presidente da
Província para abrigar os retirantes foi a
criação dos abarracamentos, que se
constituíram numa solução emergencial para a
demanda populacional do momento.

D)

A presença dos retirantes na cidade era o
retrato vivo da miséria, e chocava os olhos da
elite e dos moradores da cidade de Fortaleza,
de modo geral; os poderes instituídos viam–
nos como uma gente perigosa que necessitava
ser vigiada.

A Constituição Republicana Brasileira de
1891, com influência positivista, provocou a
separação entre a Igreja e o Estado, dando a este,
pelo menos oficialmente, um caráter laico.

I.

II.

As tentativas da Igreja Católica objetivando
recuperar seu espaço politico, principalmente,
expressam-se durante toda a primeira
república com bastante ênfase e, apesar do
que dizia a Constituição, a “reação católica”
direcionada pela cúpula eclesiástica foi uma
constante nesse período.
A Igreja Católica tentou incorporar as
“reivindicações católicas” na Reforma
Constitucional de 1926, obtendo sucesso. E
nesse mesmo ano, como expressão dessa
vitória, cria, com o apoio de intelectuais
católicos, a Liga Eleitoral Católica (LEC)
objetivando uma intervenção mais direta nos
rumos da sociedade brasileira.

Sobre as afirmações acima, é correto afirmar que
A)

ambas são verdadeiras.

B)

I é verdadeira e II é falsa.

C)

I é falsa e II é verdadeira.

D)

ambas são falsas.

26.

24.

Atente ao que é dito sobre os primórdios da
Revolução de 30 e seus desdobramentos no Ceará.
I.

II.

III.

A seca que, entre 1777 e 1779, devastou o
Ceará trouxe uma nova realidade para a cidade de
Fortaleza, alterando sua paisagem urbana e
populacional. Analise as proposições abaixo e
assinale aquela que NÃO corresponde ao contexto
enunciado.

Este movimento ocorreu no Ceará, a exemplo
do que ocorreu em outros estados do Brasil,
desalojando do poder velhas oligarquias;
nesse período, o espaço político foi ocupado
temporariamente pelos Tenentes e por
oligarquias dissidentes.
No período inicial da organização da máquina
administrativa no Ceará, o confronto político
deu-se em dois níveis: primeiramente, entre o
interventor civil e os tenentes; logo em
seguida, entre o interventor civil e as forças
oligárquicas que perderam suas posições de
mando.
A consequência imediata desse conflito entre
o interventor civil e os tenentes foi a
substituição do interventor civil, Fernandes
Távora, pelo interventor militar, Carneiro de
Mendonça, por pressão dos tenentes junto a
Getúlio Vargas.

Está correto o que se diz em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

A compreensão cristã do encontro dos
portugueses com os primeiros habitantes da
América teve forte conotação maniqueísta: de um
lado estava o bem, simbolizado pelos europeus na
sua suposta busca pelo paraíso; de outro, o mal,
representado pelos indígenas e suas práticas
diabólicas.
Analise as afirmações abaixo acerca dessa
compreensão.
I.

Tal compreensão foi alimentada por
considerações imprecisas de alguns viajantes
que classificavam de “demoníacas” certas
práticas culturais dos povos americanos.

II.

A leitura das práticas dos povos americanos
pelos europeus aliou a ideia da conquista de
novas terras com o desejo de levar a palavra
de Deus àquelas criaturas “demonizadas”.

III.

O pensamento cristão português dissociava-se
das ideias e políticas expansionistas; desse
modo, a propagação da fé era desvinculada
da empresa marítima.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I e II apenas.
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27.

Pouco antes da independência, o Brasil
possuía em torno de 1.887.900 habitantes livres e
1.930.000 escravos negros. Os escravos
concentravam-se principalmente em
A)

Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas
Gerais.

B)

Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e São
Paulo.

C)

Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Paraíba.

D)

Maranhão, Paraíba, Bahia e Minas Gerais.

28.

Sobre a sociedade brasileira do período
colonial, pode-se afirmar corretamente que
A)

buscava afirmar valores nativistas contestando
a exploração colonial.

B)

era alicerçada em relações sociais que
primavam por igualdade e fraternidade.

C)

baseava-se em relações sociais de cunho
escravista e patriarcal.

D)

pocurou imprimir uma nova dinâmica social
que em nada lembrava a metrópole
colonizadora.

29.

Atente para as afirmações abaixo acerca da
utilização da mão de obra indígena nos engenhos
de açúcar no período colonial brasileiro.
I.

II.

III.

Os indígenas aceitaram mais facilmente o
trabalho escravo e se acostumaram à vida
com seus senhores, ao contrário dos africanos
que sempre resistiram.
Os jesuítas empreenderam uma intensa
campanha contra a escravização dos
indígenas, razão pela qual vieram para o
Brasil no início da colonização.
As dificuldades de escravização dos indígenas
e os lucros do tráfico negreiro levaram os
portugueses a optar pela mão de obra
africana.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I e II.

B)

II.

C)

II e III.

D)

III.

30.

As atividades manufatureiras eram
geralmente proibidas no Brasil Colonial. Tal
proibição ocorria, porque
A)

os produtos consumidos pelos centros urbanos
coloniais deveriam ser exclusivamente
produzidos na Metrópole.

B)

era preciso garantir que a Colônia fosse
consumidora dos produtos oferecidos pelos
detentores do monopólio comercial.

C)

a produção artesanal e industrial no Brasil
Colônia poderia competir com os produtos
metropolitanos.

D)

a produção que atendia ao consumo dos
núcleos rurais significava uma ameaça ao
monopólio comercial.

31.

“Eucrates, filho de Aristôtimos, do Pireu, fez a
moção: Com a boa sorte do Povo de Atenas. Que os
legisladores resolvam: se alguém se rebelar contra
o Povo visando implantar a Tirania, ou juntar-se a
conspiradores, ou se alguém atenta contra o Povo
de Atenas ou contra a Democracia, em Atenas, se
alguém cometeu algum destes crimes, quem o
matar estará livre do processo(...).”
Lei Ateniense contra a Tirania, 337-6 a.C.
FUNARI, P.P.A. Antiguidade Clássica: a história e a cultura
a partir dos documentos. Campinas: Editora Unicamp,
2003. p.90.

A Lei Ateniense de 337-6 a.C contra a Tirania.
insere-se na
A) passagem da cidade independente para o
estado imperial helenístico.
B) fase em que as cidades gregas reforçavam sua
autonomia e poder.
C) busca ansiosa de consolidar o legítimo poder
do soberano.
D) conciliação das poleis gregas no decorrer do
quarto século a.C.

32.

O rei Sargão foi um conquistador cuja
memória permaneceu nas lendas e narrativas dos
povos mesopotâmicos. Dizia-se que ele havia sido
abandonado pela mãe nas águas do Rio Eufrates
em um cesto de juncos, e foi salvo pela deusa
Ishtar e assim tornou-se o iniciador de um grande
império. Sobre o rei Sargão é correto afirmar que
A) destruiu a cidade de Ebla em 2300 a.C.
B) inventou um tipo de escrita muito sofisticada.
C) foi derrotado por Gilgamesh rei de Uruk.
D) fez de Acádia a capital do seu império.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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33.

“(...) Anna é então interrogada – a 1º de
janeiro de 1582 – pelo Santo Ofício. Inicialmente,
ela se esquiva das perguntas do inquisidor; depois,
admite que ‘muitas e muitas pessoas’ lhe têm
perguntado se ela viu os seus parentes falecidos,
mas ela costuma mandá-los embora rudemente. É
uma defesa fraca; pressionada, Anna ‘nesciebat
quid dicere’ (não sabia o que dizer). Foi mandada
para casa, e no dia seguinte o interrogatório
recomeçou(...)”
GINZBURG, C. Os andarilhos do bem. Feitiçaria e cultos
agrários nos séculos XVI e XVII. Trad. Jônatas Batista
neto. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Sobre o Santo Ofício, é correto afirmar que
A) foi um colégio permanente de cardeais e
clérigos submetidos diretamente ao Papa que
respondiam sobre questões da fé católica.
B) foi uma instituição para-eclesiástica cuja
função era interrogar e punir doutrinas
contrárias à ortodoxia católica.
C) foi um movimento da Igreja católica na
primeira metade do século XVI com o objetivo
de reformar alguns setores da instituição.
D) foi um grupo militarizado, com fins religiosos,
políticos e culturais, criado no século XVI para
proteger o Papa em Roma.

34.

Nikita Kruchov, chefe do Partido Comunista
da URSS, em 1954 ordenou que o controle
administrativo da Crimeia passasse da Rússia para
a Ucrânia. Após a independência da Ucrânia em
1991, estabeleceu-se o impasse entre ambas as
nações sobre qual seria o status da península. Em
março de 2014, a Rússia anexou a Crimeia ao seu
território, provocando inúmeras reações locais,
regionais e mundiais. Assinale a opção que
corresponde ao interesse de Moscou na Crimeia.
A) Legitimar a aproximação comercial com a
China e a Alemanha para reequilibrar o antigo
lobby empresarial ocidental.
B) Evitar a expansão de grupos radicais islâmicos
do Oriente Médio e do Norte da África naquela
localidade estratégica.
C) Manter o controle no Mar Negro e o acesso ao
Mar Mediterrâneo por meio da base localizada
em Sebastopol, ao sul da península.
D) Forçar a unificação entre os dois povos que
foram separados com a desintegração do
Império Russo após a Revolução Russa.

35.

O calendário é um sistema muito antigo
utilizado para registrar e medir o tempo e
regulamentar os ritmos da vida humana. Nele
temos a combinação de três elementos
astronômicos: o dia, o mês e o ano. No decorrer da
história ocidental houve dificuldades de combinar

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

esses três elementos de modo satisfatório,
resultando na elaboração de vários calendários.
Atualmente está em vigor o calendário
A) Juliano.
B) Gregoriano.
C) Hebraico.
D) Metônico.

36.

Em 1909, em Portugal, vigorava o regime
monárquico. A proclamação da República aconteceu
no ano seguinte em 1910, quando rebeldes
derrubaram o rei Manuel II. No decorrer de mais de
uma década predominou a instabilidade, quando
em 1926 instaurou-se a longa ditadura militar. Em
1932, assumiu o cargo de primeiro ministro e
governou com punhos fortes e inspiração fascista
A) Mario Alberto Nobre Lopes Soares cujo governo
ficou conhecido como nobreza.
B) Francisco Manuel L. de Sá Carneiro cujo
governo ficou conhecido como cravismo.
C) Pedro Manuel M. Passos Coelho cujo governo
ficou conhecido como manuelismo.
D) Antônio de Oliveira Salazar cujo governo ficou
conhecido como salazarismo.

37.

“A primeira maneira de integrar-se é tornarse cristão. Assim, no início do século X, o chefe
normando Rollon aceita ser batizado. Ele muda de
nome, adotando o de seu padrinho, Robert. Com
ele, todos os guerreiros que o cercam mergulham
nas águas do batismo. Por volta do ano 1000, o
duque da Normandia chama um homem que sabia
escrever bem o latim, formado nas melhores
escolas – o portador da cultura carolíngia mais
pura. Encomenda-lhe uma história dos normandos.
Nela vemos como se deu a integração, ao menos,
entre os aristocratas. Eles firmaram com as famílias
dos países francos, casamentos que foram, com o
cristianismo, o fator essencial do enfraquecimento
das disparidades étnicas e culturais. Tornavam-se
realmente participantes da comunidade do povo de
Deus assim que começassem a compreender alguns
rudimentos de latim e se pusessem a construir
igrejas na tradição carolíngia.”
DUBY, G. Ano 1000, Ano 2000. Na pista de nossos
medos. Trad. Eugênio Michel da Silva e Maria Regina L.
Borges-Osório. São Paulo: Editora UNESP, 1998.

Segundo o texto de G. Duby, o batismo de Rollon é
nitidamente
A) um ato político.
B) uma necessidade para o casamento.
C) uma reivindicação de nacionalidade.
D) um aprendizado da língua latina.
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38.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), em
1931, escolheu Berlim como sede da XI Olímpiada
que aconteceria no ano de 1936. A opinião mundial
dividiu-se e muitos foram contra. O deputado
comunista francês Florimond Bonte afirmou: “Ir à
Berlim é aceitar tornar-se cúmplice dos carrascos”.
Nos Estados Unidos, as universidades de Long
Island, Notre Dame e Nova York recusaram ceder
seus atletas para a seleção. Na Europa, alguns
grupos tentaram promover jogos alternativos para
concorrer como os jogos Olímpicos daquele ano. Na
Alemanha, o partido Nazista também se posicionou
contra, entretanto, em 1933 Hitler ao assumir o
poder mudou de opinião, visto que os jogos
serviriam como
A) cilada para sequestrar atletas importantes que
seriam usados como reféns na guerra.
B) propaganda e oportunidade de mostrar para o
mundo a suposta superioridade ariana.

40.

No ano de 2006, os líderes religiosos, o Papa
Católico Bento XVI e o Patriarca Ecumênico
Ortodoxo Bartolomeu I, encontraram-se em
Istambul, na Turquia. O encontro marcou a
reaproximação entre Católicos e Ortodoxos, e
renovou os compromissos em continuar o caminho
da unidade dos cristãos e o diálogo entre ambas as
religiões. A ruptura entre Católicos e Ortodoxos
A) ocorreu em 330 com a transferência da capital
do Império Romano para Constantinopla.
B) foi conduzida pelo Imperador bizantino
Justiniano, que governou entre 527 e 565.
C) deu-se devido às desavenças entre católicos e
o poder imperial, pela cobrança de
indulgências.
D) aconteceu em 1054 e ficou conhecida como
Cisma do Oriente.

C) motivo para entender que se tratava de um
infame festival promovido pelos judeus.
D) oportunidade de encontrar políticos
importantes do mundo nas delegações
atléticas.

39.

Para escrever a História é necessário reunir
fontes ou testemunhos, que são objetos e
documentos – restos do passado – que ajudam a
compreender um contexto em determinado período.
Sobre as fontes documentais, é correto afirmar que
A) não variam de modo algum; devem ser
documentos escritos e registrados pela
autoridade competente da época e do local do
qual fazem parte.
B) são criadas e elaboradas criteriosamente para
fins de escrita por arqueólogos, etnólogos,
paleógrafos e paleontólogos.
C) são várias, como as escritas, as orais, as
narrativas e os mitos populares, e diferentes
tipos de imagens.
D) são os mapas geográficos e históricos, e as
linhas temporais, cronologias específicas dos
calendários geomorfológicos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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