UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2016.2
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 27 de junho de 2016
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 09 horas
TÉRMINO: 13 horas

Nome: _____________________________________________________ Data de nascimento: _____________
Nome de sua mãe: __________________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________
Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra,
com letra de forma, a seguinte frase:

Atenção é o melhor presente.
ATENÇÃO!
Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)
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
entregar ao fiscal de mesa:

NÚMERO DO GABARITO

Marque, no local apropriado
da sua folha de respostas, o
número 2, que é o número do
gabarito deste caderno de provas
e que se encontra indicado no
rodapé de cada página.

a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
o CADERNO DE PROVAS.
Outras informações para a realização das provas encontram-se no verso desta página.
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LEIA COM ATENÇÃO!
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1. Ao receber o caderno de provas, o candidato deverá examiná-lo, observando se está completo e se há falhas ou

imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. Em qualquer dessas situações, o fiscal deverá ser informado
imediatamente. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 (trinta) minutos do início da prova.
2. O candidato deverá escrever seu nome, sua data de nascimento e o nome de sua mãe no local indicado na capa do
caderno de provas.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar
se nela constam e estão corretos: seu nome, seu número de ordem e o número de sua inscrição. Caso haja discrepância,
o fiscal deverá ser informado imediatamente.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as rotinas abaixo:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e a outra com letra de forma, a frase que consta na
capa do caderno de provas;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de provas;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (subitem 5.b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa
assinalada por questão ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez
que a correção da prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas referente a cada Prova Específica será da inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será atribuída nota zero ao candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de provas, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de provas,
emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não
seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de provas, conforme a instrução 5.b.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de
seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões das provas estarão disponíveis na página
da CEV/UECE (www.uece.br/cev), a partir das 16 horas do dia 27 de junho de 2016, e a imagem completa da sua folha de
respostas estará disponível a partir do dia 06 de julho de 2016.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2016.2.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador,
etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuandose aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta) e outros objetos similares. (Estes itens
deverão ser acomodados na embalagem porta-objetos que será disponibilizada pelo fiscal de sala, colocados debaixo da
carteira, e somente poderão ser de lá retirados quando o candidato sair em definitivo da sala.)
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral, ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo,
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular do candidato deverão ser
apenas colocados debaixo de sua carteira.
13. Na parte superior da carteira, ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de provas e a
folha de respostas.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na
sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Vestibular 2016.2, de acordo com a alínea j do
subitem 10.17 do Edital que rege o certame.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de provas, e assinar a lista
de presença, sendo sumariamente eliminado caso não faça a entrega da FOLHA DE RESPOSTAS.
16. Os recursos relativos às Provas Específicas deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no
O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Atente ao seguinte excerto: “O sertão chovido
é a terra de encantadoras pastorais. O sertão seco é
o cenário de grandes martírios coletivos. Terras
férteis, pastagens abundantes, águas risonhas e
salubres, tudo isso desaparece como que por
encanto, com a falta completa das chuvas ou com a
sua paradoxal inconstância e extemporaneidade.
Não chove quando devia, chove quando prejudica”.
Barroso, Gustavo. O martírio do Nordeste. À margem da
história do Ceará. 3a edição, ABC Editora. Fortaleza,
2004.p.14.

O texto afirma que “o sertão é cenário dos grandes
martírios coletivos”. Passadas algumas décadas
desde a publicação da crônica do autor cearense,
pode-se afirmar corretamente que dentre os graves
problemas sociais da região Nordeste ainda
permanece
A)

a grande concentração de renda e fundiária,
além de baixos índices nos indicadores
socioeconômicos nacionais.

B)

a irregularidade temporal e espacial das chuvas
que definem os períodos de inverno na região.

C)

os baixíssimos índices de alfabetização que
contrastam com o mais significativo processo
de industrialização brasileiro.

D)

o predomínio da agricultura de subsistência e a
oferta de vagas em todos os setores da
economia que é maior do que o número de
trabalhadores nas cidades da região.

02.

Dentre as mais importantes etapas nos
trabalhos de campo dos estudos geológicos e
geomorfológicos encontram-se a identificação e a
descrição dos tipos de rochas. Analise as seguintes
afirmações que tratam sobre os três principais tipos
de rochas:
I.

De acordo com as variações do teor de sílica,
as rochas ígneas podem ser ácidas,
intermediárias, básicas e ultrabásicas.

II.

Pelitos e ruditos são exemplos de rochas
sedimentares formadas por ações químicas e
biológicas respectivamente.

III.

As rochas metamórficas que ocupam regiões
profundas da crosta terrestre, submetidas a
temperaturas entre 100 e 250 °C, possuem
alto grau de metamorfismo.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I e II.

B)

I.

C)

III.

D)

II e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

03. O café brasileiro representa uma das mais
importantes commodities do País. No Brasil, a área
plantada é superior a 2 milhões de hectares,
destacando-se como as principais regiões
produtoras
A)

a zona da mata pernambucana, São Paulo,
Acre, Goiás e o litoral Sul fluminense.

B)

Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e São
Paulo.

C)

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Tocantins e Maranhão.

D)

os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Paraná, Espírito Santo e Rondônia.

04. Atente à seguinte notícia: “Há vários índices
que mostram o quanto os preços sobem ou descem
em determinados períodos. Cada índice aponta uma
inflação ‘diferente’: isso acontece porque a alta de
preços não atinge todo mundo da mesma forma.
Quem tem carro, por exemplo, vai sentir mais no
bolso a alta da gasolina; quem come mais carne vai
sentir mais se esse produto subir. Assim, os
diferentes índices usam, no cálculo, faixas de renda
diferentes, regiões diferentes, itens diferentes e até
períodos diferentes. Isso contribuiu também para
tornar mais segura a medição, já que há fontes
diferentes calculando a inflação.”
Por que existem tantos índices de inflação?
http://g1.globo.com/economia/inflacao-como-emedida/platb/

Considerando os vários indicadores para o cálculo da
inflação, é correto afirmar que o índice oficial da
inflação brasileira calculado pelo IBGE é o
A)

IPCA – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo.

B)

IGP-DI – Índice Geral de Preços.

C)

INPC – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor.

D)

IPC – Fipe.

05. A prática de agricultura ecológica que
aproveita as facilidades e os produtos da natureza
sem lhe causar dano, baseada na observação do
ambiente natural e no uso de técnicas sustentáveis
é conhecida como
A)

carcinicultura.

B)

maricultura.

C)

algacultura.

D)

permacultura.
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06.

Leia atentamente a seguinte notícia: “Está
ficando difícil fazer o velho e bom prato preferido
dos brasileiros: o arroz e feijão. O preço do feijão
disparou e aumentou, na média do Brasil todo, 33%
desde o começo do ano. [...] De cada dez quilos de
feijão vendidos no Brasil, sete são do tipo carioca,
justamente o que mais subiu de preço”.
Preço do feijão sobe 33% em 2016. Edição do dia
15/06/2016 14h27 - Atualizado em 15/06/2016
http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2016/06/preco-do-feijao-sobe-33em-2016.html

A)

o acesso de toda a população mundial a
remédios e tratamento de saúde mais
modernos e eficazes.

B)

o aumento global da produção de alimentos que
eliminou a fome e a desnutrição em todos os
continentes.

C)

o aumento do número de cidades no mundo,
fato que elevou drasticamente a população
global.

D)

a revolução na higiene, que acompanhou a
Revolução Industrial, principalmente nas áreas
da medicina e do saneamento básico.

Dentre os principais fatores responsáveis pelo
aumento do preço do feijão estão
A)

o quinto ano consecutivo de seca na região
Nordeste, maior produtora do Brasil.

B)

a redução do número de hectares plantados em
relação aos anos anteriores e aumento da
produção de milho.

C)

chuvas em excesso no início do plantio,
estiagem e geadas no Paraná.

D)

o preço elevado no mercado internacional, o
que aumentou as exportações e desabasteceu o
mercado interno.

09. Leia atentamente o seguinte excerto sobre
globalização: “A fábrica global instala-se além de
toda e qualquer fronteira, articulando capital,
tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho
social e outras forças produtivas. Acompanhada pela
publicidade, a mídia impressa e eletrônica, a
indústria cultural, misturadas em jornais, revistas,
livros, programas de rádio, emissões de televisão,
videoclipes, fax, redes de computadores e outros
meios de comunicação, informação e fabulação
dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o
consumismo”.
IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro:
Editora Civilização, 2002.p.19.

07.

A infiltração ou escoamento vertical é o
principal processo de recarga de água no subsolo.
Considerando os aquíferos subterrâneos, é correto
afirmar que a infiltração da precipitação ocorre de
maneira mais expressiva em terrenos
A)

cristalinos, onde as fraturas permitem uma
entrada maior do fluxo de água.

B)

sedimentares, por apresentarem maior
porosidade e permeabilidade.

C)

de cobertura cárstica, que apresenta uma
grande quantidade de falhas.

D)

sedimentares, onde a porosidade e a
permeabilidade são iguais a zero.

08.

Atente ao excerto a seguir: “Duzentos e
cinquenta milhões de habitantes na época da
Antiguidade Clássica, meio bilhão pelos meados do
século XVII, um bilhão em 1850, dois bilhões em
1940, mais quatro bilhões antes de 1980. [...] A
mais inelutável das razões de desigualdade entre os
homens é hoje a sua origem geográfica, isto é, o
lugar onde nascem”.
George, 1986, p.7-8. In. Moreira, Ruy. Para onde vai o
pensamento geográfico. Por uma epistemologia critica.
Contexto, São Paulo, 2011. p.78-79.

Considerando o processo de globalização, analise as
afirmações abaixo e assinale com V as verdadeiras e
com F as falsas.
( )

A tecnologia é apontada como um dos
principais fatores responsáveis pela
consolidação da globalização no século XX.

( )

O processo de globalização vai além do
campo econômico, possuindo também um
forte componente cultural.

( )

Provoca a desterritorialização e a
reterritorialização de coisas, pessoas e
ideias, promovendo o redimensionamento
de espaços e do tempo.

( )

No mundo globalizado, os trabalhadores
perderam espaço para as máquinas devido à
necessidade de produzir-se mais e de forma
mais eficiente a um custo mais baixo.

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

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

V, V, V, V.

D)

F, F, V, V.

As reflexões históricas, sociais e espaciais sobre a
distribuição do homem na Terra podem ser as mais
diversas. Dentre as causas da explosão
demográfica, pode-se apontar corretamente

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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10.

Considerando alguns dos principais eventos
realizados sobre clima e desenvolvimento
sustentável, numere a Coluna II de acordo com a
Coluna I.
Coluna I
1. Agenda 21

Coluna II
( )

2. Carta da
Terra

3. IPCC

Organização ligada à ONU e
criada a partir do Programa
das Nações Unidas Para o
Meio Ambiente. Tem, dentre
os seus objetivos, o estudo do
clima da Terra.

divulgados nesta quinta-feira (10), pelo Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado (Ipece).
Economia do Ceará tem retração de 5,32% no segundo
trimestre, diz Ipece.
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/09/economia-doceara-tem-retracao-de-532-no-primeiro-trimestre-dizipece.html

Dentre as causa desse processo de recessão da
economia cearense encontra-se
A)

o aumento das importações de roupas e
calçados, artigos tradicionalmente produzidos
no Ceará.

( )

Reúne parte dos maiores
estudiosos sobre o
aquecimento global.

B)

a retração de setores como agropecuária,
indústria e serviços, acompanhando a tendência
brasileira.

( )

Vários países participantes da
Rio 92 acordaram e assinaram
este documento que constitui
uma tentativa de promover
um novo padrão de
desenvolvimento, denominado
“desenvolvimento
sustentável”.

C)

as dificuldades enfrentadas pelo setor pesqueiro
que representa a principal indústria do Ceará.

D)

a diminuição da arrecadação de impostos pelo
governo estadual e pelos municípios.

( )

( )

Pode ser definida como um
instrumento de planejamento
para a construção de
sociedades sustentáveis, em
diferentes bases geográficas,
que concilia métodos de
proteção ambiental, justiça
social e eficiência econômica.
Tem como um dos seus
princípios respeitar a Terra e
a vida em toda sua
diversidade, reconhecendo
que todos os seres são
interligados e cada forma de
vida tem valor,
independentemente de sua
utilidade para os seres
humanos.

12. Leia atentamente a seguinte notícia: “Os dois
abalos sísmicos mais fortes da semana passada, de
6,5 e 7,3 graus, deixaram até agora 42 mortos na
província de Kumamoto. Além disso, perto de 250
mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por
causa do risco de desabamento em consequência da
série de réplicas.”
Alerta de especialistas no Japão sobre 'grande
terremoto' causa apreensão. Para cientistas,
recentes tremores registrados no sudoeste do país
seriam sinal de movimentação de placas tectônicas
causada por falha geológica; 'efeito dominó' pode
causar tremor de grande magnitude.
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/alerta-deespecialistas-no-japao-sobre-grande-terremoto-causaapreensao.htmlEwerthon Tobace

Analise as seguintes afirmações obre a Teoria da
Tectônica Global e placas tectônicas:
I.

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

3, 3, 1, 1, 2.

B)

2, 3, 3, 2, 1.

C)

1, 2, 3, 1, 2.

D)

3, 2, 1, 2, 3.

II.

III.

11.

A economia do Ceará registrou retração de
5,32% no segundo trimestre de 2015, desempenho
muito inferior ao registrado no segundo trimestre de
2014, com relação ao mesmo período de 2013,
quando foi verificado um crescimento de 3,04%. No
acumulado do ano, observa-se uma queda de
2,14%. Os números do Produto Interno Bruto (PIB)
cearense, que é a soma de todos os bens e serviços
produzidos no Estado e que serve para medir o
comportamento da economia cearense foram

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

A velocidade de movimentação das placas
tectônicas é diferente uma das outras.
Contudo possuem uma velocidade média de
aproximadamente 2 a 3 cm/ano.
O processo de subducção ocorre quando a
parte mais antiga de uma placa se
desprende e mergulha embaixo de uma
outra placa menos densa.
Cadeias de montanhas, como os Andes,
formam-se a partir do choque entre uma
placa continental e uma placa oceânica.

Esta correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.
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13.

Atente à seguinte definição de minerais:
“Minerais são elementos ou compostos químicos
com composição definida dentro de certos limites,
cristalizados e formados naturalmente por meio de
processos geológicos inorgânicos [...]”.
Filho. J. B. M.; Atencio. D.; McReath. I. In:Teixeira, Wilson.
Decifrando a Terra. São Paulo. 2000.p.28.

Os minerais são muito importantes para o homem
em todos os aspectos, desde a alimentação até os
processos industriais. No entanto, os processos e
fatores ligados às suas origens
A)

limitam-se apenas às condições presentes no
interior da Terra.

B)

estão presentes somente na superfície da Terra,
e nas áreas oceânicas.

C)

são eminentemente químicos, não sofrendo as
influências das condições de temperatura e
pressão.

D)

estão intimamente ligados às condições físicas
locais e aos elementos químicos.

14.

Atente ao trecho da música Sobradinho, de Sá
e Guarabira: “O homem chega, já desfaz a natureza
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato
que dizia que o Sertão ia alagar”.
Sá e Guarabira. Sobradinho.

Os barramentos são obras importantes para geração
de energia, armazenamento de água e transposição
hidráulica de bacias. Contudo, são obras de
engenharia com impactos ambientais e sociais
significativos. Dentre os impactos dessas obras na
Bacia do São Francisco, está a
A)

perda de parte das terras dos municípios de
Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado e Remanso,
em virtude da construção da Barragem de
Sobradinho.

15. Os latossolos são comuns nas áreas dos
tabuleiro costeiros no Ceará. Nessas áreas estão
presentes grandes plantios de cajueiros e coqueiros.
Estes solos geralmente
A)

são essencialmente orgânicos e o material
original constitui o próprio solo.

B)

são pouco evoluídos e não apresentam um
horizonte B.

C)

apresentam-se muito evoluídos e muito ricos
em oxi-hidróxidos de ferro e alumínio.

D)

evoluíram de rochas calcárias sendo muito ricos
em CaCO3.

16. O clima da Terra é definido pela atuação do
fluxo do ar e da água. Ambos interagem entre si e
possuem dinâmica própria. Sobre os mecanismos de
controle do clima, analise as afirmações abaixo.
I.

A principal fonte de energia para a
movimentação das circulações atmosféricas
e oceânicas é a radiação solar.

II.

Os grandes controles climáticos
responsáveis pelas tipologias climáticas da
Terra são temperatura, umidade e pressão.

III.

No Hemisfério Sul as áreas ocupadas por
continentes e oceanos possuem
temperaturas mais amenas em relação ao
Hemisfério Norte.

Está correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

17. Os impactos das mudanças climáticas podem
ser devastadores para o homem. No Brasil, os
efeitos desse processo global podem provocar

B)

inundação da cidade antiga de Jaguaribara
pelas águas do Açude Castanhão.

A)

no Nordeste, uma tendência à aridização, com
redução das chuvas no semiárido.

C)

reprodução demasiada de várias espécies de
peixe e o consequente aumento destes nos
reservatórios e na região estuarina do São
Francisco.

B)

uma redução de 4 a 8 °C na temperatura média
da região Norte.

C)

um aumento generalizado das precipitações,
em todo o País, seguido da queda das
temperaturas médias.

D)

um recuo da linha de costa no Nordeste, na
ordem de mais de 250 m, expondo partes da
plataforma continental.

D)

diminuição da vazão do rio, que afetou as
terras indígenas de Paquiçamba.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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18.

No Brasil existe uma significativa diversidade
climática com áreas mais quentes, outras mais frias,
umas mais secas e outras mais úmidas.
Considerando a diversidade de climas no Brasil,
analise as afirmações a seguir e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( )

Na região equatorial encontra-se uma faixa
de latitude que engloba a região Amazônica
e a região Nordeste, que apresentam clima
chuvoso e semiárido respectivamente.

( )

Na região central do Brasil e na região
Sudeste, há uma bem definida estação seca
e outra chuvosa.

( )

No inverno, algumas frentes frias podem
atuar no Sudeste e no Centro-Oeste do
Brasil.

( )

No Brasil não ocorrem interferências nos
sistemas de tempo provocadas pela
topografia.

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

V, F, F, V.

B)

V, V, V, F.

C)

F, F, V, F.

D)

F, V, F, V.

20. Os sistemas fluviais anastomosados ocorrem
em várias bacias brasileiras e têm entre as suas
principais características
A)

a variação do padrão radial, estando presente
em áreas com declives internos como domos
brechados e bacias estruturais.

B)

a presença de tributários principais alongados e
retos e aproximadamente paralelos entre si e
ao curso principal.

C)

o condicionamento por diáclases e falhas que se
cruzam em ângulos retos.

D)

a ocorrência em regiões úmidas e alagadas, ou
formando canais de baixa energia
interconectados em áreas de deltas e planícies
aluviais.

PROVA IV - HISTÓRIA
21. Atente às seguintes afirmações acerca do
momento histórico brasileiro conhecido como
Segundo Reinado:
I.

Esse período, no primeiro momento, constituiu
a luta a favor da permanência da monarquia,
sob a égide de Pedro I.

II.

A crise interna do sistema escravista, aliada
aos vários conflitos e revoltas internas
observados durante esse período, contribuíram
para por fim ao Segundo Reinado.

III.

O final do Segundo Reinado representou o fim
do período Imperial no Brasil e o início do
sistema republicano.

19.

O litoral do Nordeste se estende, segundo
Silveira (1964), das proximidades da baía de São
Marcos até a Baía de Todos os Santos, dividido em
dois macrocompartimentos: a costa semiárida, a
nordeste do cabo Calcanhar, e a costa nordeste
oriental, ou das Barreiras, do cabo Calcanhar até a
baía de Todos os Santos.
MUEHE, Dieter. O litoral Brasileiro e sua
compartimentação. Geomorfologia do Brasil. Cunha, S. B.
2003. Rio de Janeiro. p.290.

Considerando os aspectos fisiográficos do litoral
nordestino, pode-se afirmar corretamente que as
dunas costeiras
A)

ocorrem indistintamente em todo o litoral
nordestino, e possuem maior expressão e
representatividade no sul da Bahia.

B)

no Ceará não têm nenhuma relação, quanto ao
seu deslocamento, com o clima ou com a
estação chuvosa.

C)

têm sua origem, em parte, relacionada aos
processos de subida e descida do nível do mar.

D)

presentes nos Lençóis Maranhenses têm idade
geológica do Cretáceo, por isso são formadas
por areias quartzosas distróficas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

É correto o que se afirma somente em
A)

I e II.

B)

I e III.

C)

III.

D)

II.

22. Nos últimos anos do século XVIII e início do
século XIX, o Ceará já contava com 24 freguesias e
dezesseis vilas. Nesse período, suas vilas mais
prósperas eram
A)

Fortaleza, Aracati e Viçosa do Ceará.

B)

Granja, Aquiraz e Crato.

C)

Quixeramobim, Aracati e Aquiraz.

D)

Aracati, Icó e Sobral.
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23.

No início do século XX, os médicos brasileiros
começaram a alarmar-se com os índices crescentes
da mortalidade infantil no Brasil. Atente ao que se
diz acerca das causas desse fenômeno.
I.

A)

com a eclosão do conflito, em 1914, o governo
brasileiro foi obrigado a intervir, logo em 1915,
em virtude dos ataques à costa brasileira.

B)

A hereditariedade patológica, a ignorância e a
pobreza eram os maiores fatores de
mortalidade infantil, segundo o discurso
médico.

o Brasil participou ativamente do início ao final
do conflito, em virtude das pressões que sofreu
da Inglaterra, de quem era aliado desde o início
do século XIX.

C)

As famílias mal constituídas, desequilibradas,
formadas por pais bêbados e de moral
duvidosa poderiam dar origem aos problemas
infantis que evoluiriam para a morte.

o Brasil participou do conflito realizando
operações de patrulhamento no Atlântico Sul e
enviando matéria-prima e suprimentos aos
aliados.

D)

submarinos alemães torpedearam vários navios
brasileiros, porém, após o torpedeamento do
paquete Paraná em 1917, o Brasil entrou
definitivamente no conflito.

O desinteresse e a negligência do Estado pela
situação das crianças abandonadas, bem como
as péssimas condições de higiene nas
instituições assistenciais contribuíam para o
agravamento da situação.

II.

III.

25. No que diz respeito à participação do Brasil na
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), é correto
afirmar que

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I, II e III.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

26. Ao longo da década de 1930, a economia
brasileira tornou-se mais diversificada. Assinale a
opção que NÃO se inclui nessa diversificação.
A)

A mudança gradativa dos altos investimentos
no setor cafeeiro para maior inclusão da
indústria na economia nacional.

B)

Com investimentos do Estado, da iniciativa
privada e empréstimos externos, o Brasil pôde
ampliar sua produção industrial.

C)

A criação pelo Estado de uma política que
incentivava a produção das fábricas brasileiras
e dificultava a concorrência estrangeira.

D)

Altos investimentos na indústria bélica, no setor
financeiro internacional e nos bancos europeus.

24.

Atente ao que se diz a respeito dos espaços
fabris no Brasil no início do século XX.
I.

II.

A valorização do modelo da fábrica higiênica
indicavam mudanças para um novo regime
disciplinar que pretendia tornar o espaço fabril
agradável e limpo.
Melhores espaços e maior conforto
objetivavam fazer com que o trabalhador
desenvolvesse suas atividades com mais
disposição e minimizasse os conflitos.

III.

A inobservância às regras mínimas exigidas
pelo Ministério do Trabalho constituíam sérios
problemas de segurança nos estabelecimentos
fabris brasileiros no período em tela.

27. Acerca da Ação Integralista Brasileira (AIB), é
correto afirmar que
A)

IV.

Os espaços insalubres em que os
trabalhadores desenvolviam seus ofícios
negavam os novos preceitos da saúde e da
higiene, e contribuíam para que contraíssem
inúmeras doenças.

foi um movimento radical, sem expressão
política e sem alcance nacional, restrito às
grandes cidades.

B)

se tornou uma organização paramilitar, cujos
militantes andavam uniformizados e conduziam
estandartes e bandeiras.

C)

dentre suas principais características,
destacam-se o nacionalismo exacerbado, a
existência de pluralidade de partidos e a
supremacia do Estado.

D)

seus principais opositores eram os católicos, os
conservadores, os comunistas e os positivistas.

É correto somente o que se diz em
A)

I, II e IV.

B)

I e IV.

C)

II e III.

D)

I, III e IV.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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28.

A partir de 1938, o Governo Vargas
empreendeu a chamada “Marcha para Oeste”. Leia
atentamente o que se diz acerca dos objetivos e
desdobramentos dessa “Marcha”.
I.

O objetivo inicial era incorporar as regiões que
formam os estados de Mato Grosso, Mato
Grosso e Goiás à malha econômica do País.

II.

A “Marcha” tinha o objetivo de incentivar a
migração interna criando estradas e apoiando
o desenvolvimento industrial.

III.

Essa marcha gerou conflitos de terras e
confrontos entre migrantes e comunidades
indígenas, resultando em muitas mortes.

IV.

A partir desses conflitos surgiu a proposta de
criação de reservas fechadas para as
comunidades indígenas, isolando-as em seu
próprio território.

É correto o que se afirma em
A)

I, III e IV apenas.

B)

I e II apenas.

C)

II, III e IV apenas.

D)

I, II, III e IV.

30. Dentre os fatores que contribuíram para a
queda do regime militar no Brasil (1964-1985),
pode-se apontar corretamente
A)

a moratória, os acordos com o FMI e, no âmbito
político, a aprovação da anistia ampla, geral e
irrestrita.

B)

a união das oposições ao regime, a reforma
partidária e o apoio ao regime das comunidades
eclesiais de base.

C)

a crise do petróleo, a candidatura de candidatos
de esquerda a Presidente da República e a
revogação do AI-5.

D)

o aumento da inflação, a recessão, o
desemprego e, do ponto de vista político, a
campanha Diretas Já.

31. Analise as seguintes afirmações a respeito do
homem de Neandertal — Homo sapiens
neanderthalensis.
I.

Representa uma forma humana que viveu há
aproximadamente 100.000 anos e foi extinta
há cerca de 35.000 anos.

II.

Pertencia ao maior grupo de antropoides que,
apesar de terem cérebros menos volumosos,
eram caçadores e coletores.

III.

Utilizava o fogo, construía cabanas e utensílios
de pedra, e sabia fazer roupas a partir das
peles de animais mortos.
Pertencia à mesma espécie do homem de CroMagnon, e enquadrava-se perfeitamente na
forma hominídea.

29.

Atende ao que se afirma a respeito das
primeiras associações mutualistas — também
chamadas associações de mútuo socorro — surgidas
no Brasil, nos últimos anos do século XIX.
I.

Existiam principalmente nos grandes centros,
em virtude de os trabalhadores não possuírem
qualquer direito previdenciário.

IV.

II.

Eram seções sindicais ligadas a partidos
políticos, cujo principal objetivo era lutar pelos
direitos dos trabalhadores.

É correto o que se afirma apenas em

III.

Os trabalhadores podiam contar com tais
associações em momentos de necessidade,
como atendimento hospitalar, remédios,
auxílio funeral e pensões para viúvas.

A)

I e III.

B)

III e IV.

C)

I, II e IV.

D)

II, III e IV.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I, II e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

32. Viveram na região andina pré-hispânica
diferentes povos possuidores de uma ampla e antiga
diversificação cultural que incluía os paracas,
moches, nascas, tiahuanaco, huari, chimus, colas,
lupacas e, finalmente,
A)

maias.

B)

incas.

C)

toltecas.

D)

quetzalcoatl.
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33.

Observe atentamente o seguinte enunciado:
“Entre os séculos XV e XVI, Portugal procurou, no
continente Africano, diferentes produtos para
comercializar: inicialmente o ouro, depois o ser
humano, pois entendeu o valor dos escravos como
mercadoria de alto valor”.

35. Relacione corretamente os fatos históricos
com seus respectivos períodos, numerando a Coluna
II de acordo com a Coluna I.
1.

Revolução Industrial

(

)

Idade Média

Considerando o trecho acima, escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a
seguir:

2.

Formação das
monarquias nacionais

(

)

Idade Moderna

( )

3.

Criação da democracia

(

)

Idade Antiga

4.

Reforma e
Contrarreforma

(

)

Idade
Contemporânea

A tradição de exportar escravos para países
árabes era comum em várias partes da África.

( )

Aprisionar pessoas para escravidão foi uma
prática inexistente na África até a chegada dos
europeus.

( )

Os portugueses acreditavam que ser escravo
era uma possibilidade de salvação, porque os
negros não eram cristãos.

( )

Para muitos europeus, os negros eram
descendentes de Ham, o que os tornava
amaldiçoados à escravidão eterna.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

V, V, F, F.

B)

F, V, V, F.

C)

V, F, V, V.

D)

F, F, F, V.

34.

Leia atentamente o seguinte excerto: “Se o
homem comum não conhece as suas origens ele é
como um macaco louco. Ele não conhece ao certo as
relações de sua grande família, é como um dragão
descomunal. Ele que não conhece as circunstâncias
e o curso das ações de seu nobre pai e avô é como
um homem que, tendo preparado a dor para seus
filhos, joga-os neste mundo”.
(MOMIGLIANO, A. As raízes clássicas da historiografia
moderna. Bauru: EDUSC, 2004, p.55)

Do trecho acima, depreendem-se algumas
características da escrita da História, quais sejam:
A)

conhecimento da natureza, origem das espécies
animais e lembrança ancestral.

B)

dialética socrática, valores teóricos e morais e
busca pela verdade intrínseca da origem
humana.

C)

atitude crítica em relação ao registro dos
acontecimentos, desinteresse pelo passado e
árvore genealógica.

D)

conservação da memória do passado, quadro
cronológico e interpretação dos
acontecimentos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

Coluna I

Coluna II

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

3, 4, 2, 1.

B)

2, 4, 3, 1.

C)

1, 2, 4, 3.

D)

4, 2, 1, 3.

36. Atente ao seguinte excerto: “A impotência do
homem diante do destino, absurdo deste último, é
também o que afirmam frequentemente os
personagens do teatro inglês no fim da Renascença.
Ao fazê-lo, eles não exprimem necessariamente a
opinião dos próprios autores. Mas eles dão
testemunho – o que para nós importa aqui – de um
sentimento amplamente difundido na cultura
dirigente”.
(DELUMEAU, J. O pecado e o medo. Bauru: EDUSC, 2003,
p.317.)

O famoso autor do teatro inglês, que compôs sua
obra no fim da fase conhecida como Renascimento
foi
A)

William Shakespeare.

B)

Nicolau Maquiavel.

C)

Lord Byron.

D)

Edgar Allan Poe.

37. A partir das últimas décadas do século XVIII,
intensificaram-se as relações comerciais entre China
e Inglaterra. Contudo, a balança comercial entre os
dois países nunca foi totalmente favorável para os
ingleses. O principal produto exportado pelos
chineses nessa época era
A)

açúcar.

B)

chá.

C)

tecido.

D)

lã.
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38.

Algumas revoltas populares ficaram
conhecidas como milenaristas, porque os revoltosos
utilizaram imagens bíblicas como referenciais para
compreender e julgar a política e a opressão.
Assinale a opção que corresponde a revolta(s)
milenarista(s).
A)

Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1688,
Revolução Francesa em 1789 e luta pela
independência dos Estados Unidos em 1776.

B)

Revolução de Outubro na Rússia em 1917 e
Revolução Cubana em 1959.

C)

Revolta de Chiapas, no México, liderada pelo
Exército zapatista de Libertação Nacional.

D)

Revoltas camponesas e dos artesãos no final da
Idade Média, revoltas do início da Reforma
Protestante e Revolução Inglesa de 1644.

39.

O pan-africanismo foi um movimento plural
que nasceu no Continente Americano nos séculos
XVIII e XIX e terminou no final dos anos 1960. Esse
movimento lutou pela integração regional e a
descolonização econômica da África, defendeu a luta
dos negros em favor da libertação e contra a
exploração e dominação dos brancos, e teve como
princípio unificador
A)

a inserção do continente africano nas Nações
Unidas.

B)

o ideal republicano.

C)

a independência da Rodésia do Sul (atual
Zimbábue) da Grã-Bretanha.

D)

a vontade de lutar contra as potências
coloniais.

40.

No dia 8 de março, comemora-se o Dia
Internacional da Mulher. Atente às seguintes
afirmações referentes a esse dia.
I.

II.

III.

Em 08 de março de 1911, operárias de uma
fábrica em Nova York (Triangle Shirtwaist
Company) entraram em greve reivindicando
melhores condições de trabalho e salários
iguais aos dos homens.
A ONU, no ano de 1977, para homenagear as
lutas feministas por igualdade, justiça e
respeito, declarou 08 de março como o Dia
Internacional da Mulher.
A data marca um grande encontro realizado na
cidade de Copenhague, na Dinamarca, para
discutir o sufrágio feminino e a igualdade de
gêneros.

É correto o que se diz em
A)

I, II e III.

B)

II apenas.

C)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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