UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2018.2
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 30 de julho de 2018
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:

Harmonia é essencial à vida.
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).

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.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato
deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
o CADERNO DE PROVAS.
Outras informações para a realização das provas encontram-se no verso desta página.

LEIA COM ATENÇÃO!
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 40 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições
gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se
seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
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 seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa
do caderno de prova;
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 prova;
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 (item 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 das Provas Específicas será da inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado da 2ª Fase do Vestibular 2018.2 o 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 prova, 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, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
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 da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 30 de julho de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 03 de agosto de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2018.2.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova,
nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos,
óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul
ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos,
carteira de cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois
estes deverão estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos,
disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após
a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
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 deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a
folha de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão
ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato,
de acordo com o inciso I, alínea g do subitem 10.18 do Edital que rege o certame.
15. 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 2018.2, de acordo com o inciso I, alínea k do subitem 10.18
do Edital que rege o certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas.
O17.
número
do gabarito
caderno
de provas
é 2.
2
Os recursos
relativosdeste
às Provas
Específicas
deverão
ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no Página
endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Atente ao seguinte excerto: “As questões
socioambientais são aspectos inerentes ao
funcionamento do sistema terrestre: primeiro, a
compreensão de que a Terra é um sistema singular,
está aberta para a troca de energia e matéria; e
segundo, atualmente as atividades econômicas e
humanas são capazes de promover profundas
transformações no sistema global em uma escala
complexa, interativa e evidentemente acelerada”.
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodiversidade,
economia e bem-estar humano. Livro 7. p.20. 2010.
Brasília.

03. Leia atentamente a seguinte descrição da
situação da caatinga: “Caatinga intensamente
degradada submetida a processos de desertificação
e com solos e biodiversidade irreversivelmente
comprometidos, [...] exposições rochosas,
matacões, solos erodidos com intensa utilização pelo
pastoreio extensivo”.
FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos. Zoneamento ecológico econômico
das áreas susceptíveis à desertificação do núcleo II.
Fortaleza. Expressão Gráfica.
2015. p.46.

Considerando a degradação da caatinga e o
processo de desertificação no estado do Ceará,
analise as seguintes afirmações:
I.

Lendo o excerto acima, observa-se a importância e
a necessidade crucial da discussão das questões
socioambientais na sociedade global nesse momento
da história. Considerando essa premissa, é correto
afirmar que as questões socioambientais precisam
necessariamente ser tratadas
A)

de forma isolada e pontual, uma vez que na
natureza cada ambiente tem seus próprios
fluxos, formas e funções.

B)

de maneira sistêmica, considerando o seu
funcionamento, envolvendo a sociedade de
forma ampla e também os governos.

C)

apenas pelos governos e suas agências
competentes, porque as questões
socioambientais são antes de tudo políticas
públicas.

D)

no âmbito dos grandes fóruns mundiais de
discussão como Estocolmo 72 e a Rio+20, e
não internamente nos países de forma
cotidiana.

02.

Leia atentamente o seguinte excerto: “Essa
geometria do sistema fluvial resulta do ajuste do
canal à sua seção transversal e reflete o interrelacionamento entre as variáveis descarga líquida,
carga sedimentar, declive, largura e profundidade
do canal, velocidade do fluxo e rugosidade do leito”.
Cunha, S. B. da. Geomorfologia Fluvial. Geomorfologia
uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro.
Bertrand Brasil. 1994. p.214.

Considerando a tipologia dos canais fluviais, é
correto afirmar que os canais que se caracterizam
por apresentar um grande volume de carga de
fundo, associados às flutuações das descargas e que
se subdividem em sucessivas ramificações
separadas por ilhas assimétricas ou barras arenosas
são conhecidos como canais
A)

retilíneos.

B)

meandrantes.

C)

paralelos.

D)

anastomosados.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

II.

III.

O Sertão dos Inhamuns, a região do
Baixo Jaguaribe e os Sertões da Região
de Irauçuba representam alguns dos
principais núcleos em processo de
desertificação no estado do Ceará.
Dentre as consequências da
desertificação estão a migração das
populações afetadas para os centros
urbanos, o aumento das secas edáficas e
o assoreamento de rios e reservatórios.
Fatores como o sobrepastoreio, a
mineração e o uso intensivo dos solos
estão entre as causas do processo de
desertificação.

É correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.

04. A formação das precipitações pluviométricas
envolve processos complexos de disponibilidade de
vapor da água na atmosfera, partículas em
suspensão, mecanismos de circulação atmosférica,
assim como o comportamento de fatores físicos
como pressão, temperatura e umidade. As nuvens
desempenham um papel primordial na formação e
nos tipos de precipitação. Geralmente as
precipitações convectivas mais fortes estão
associadas às nuvens do tipo
A)

cirrus.

B)

cirrocumulus.

C)

altostratus.

D)

cumulonimbus.
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05.

A textura microscópica ou criptocristalina de
uma rocha, usualmente encontrada em rochas
ígneas e rochas sedimentares químicas, cujos
componentes minerais são tão pequenos que não
podem ser reconhecidos macroscopicamente é
conhecido como

08. Os depósitos eólicos cearenses, do ponto de
vista geomorfológico, formam as dunas costeiras
que ocorrem em toda a extensão do litoral do
estado do Ceará. Considerando a origem dos
sedimentos que formam dunas e seus mecanismos
de controle atuais, é correto afirmar que

A)

fanerítica.

A)

B)

rugosa.

C)

afanítica.

os sedimentos que formam as dunas costeiras
cearenses têm origem na plataforma
continental e atualmente possuem controle
climático com relação à sua migração.

D)

criptocristalina.

B)

as areias quartzosas que formam esses
depósitos são de origem continental e seu
controle geológico atual é estrutural.

C)

as areias que compõem as dunas atuais são
oriundas das algas calcárias presentes no litoral
do Nordeste brasileiro e sua migração está
relacionada à atuação dos ventos alísios.

D)

os sedimentos que originaram as dunas
costeiras são de origem continental e foram
carreados pelos rios até o litoral, possuindo
atualmente controle neotectônico.

06.

Atente à seguinte notícia: “A maior ilha do
Havaí continuava em alerta máximo neste sábado
(5) após o vulcão Kilauea expelir lava sobre áreas
residenciais, forçando centenas de pessoas a sair de
casa, enquanto uma série de terremotos atingiam a
região”.
Havaí permanece em alerta máximo após onda de
terremotos e erupção de vulcão lançar lava no solo.
Reuters 05/05/2018 12h00. Disponível em:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/havai-permaneceem-alerta-maximo-apos-onda-de-terremotos-eerupcao-de-vulcao-lancar-lava-no-solo.ghtml

Considerando os processos relacionados às atividades
vulcânicas, analise as afirmações abaixo.
I.

As erupções do tipo Havaiana se
caracterizam pela formação de rios de lava
que escoam a partir da cratera dos vulcões,
como no caso no vulcão Kilauea.

II.

09. O Brasil é um país privilegiado do ponto de
vista dos recursos hídricos. Algumas das bacias
hidrográficas brasileiras estão entre as maiores e
mais importantes do mundo.
Considerando as bacias hidrográficas brasileiras,
analise as seguintes afirmações:
I.

As erupções vulcânicas do tipo pliniana se
caracterizam por serem altamente
explosivas e formarem densas nuvens de
material piroclástico.

III.

Os tipos de erupções estão intimamente
associados à característica composicional do
tipo de magma.

II.

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.

A Bacia Tocantins-Araguaia é a menor
bacia hidrográfica brasileira, ocupando
0,25% do território nacional. Grande
parte está na Região Centro-Oeste, nos
Estados de Goiás, Tocantins, Pará,
Maranhão, Mato Grosso e Distrito
Federal.
A Bacia do Paraná ocorre em uma área
de planalto, fato que favoreceu a
construção de várias usinas como Furnas
e Itaipu.

III.

Os rios Gurupi, Pericumã, Mearim,
Itapecuru Munim e Turiaçu compõem a
Bacia Hidrográfica Atlântico Leste.

IV.

Na bacia do Atlântico Sul, predominam
rios de pequeno porte que escoam
diretamente para o mar. As exceções
mais importantes são os rios Itajaí e
Capivari, em Santa Catarina.

07.

Suponha que, durante uma navegação entre
um determinado ponto A até um ponto B, um
navegador seguiu as direções ESE, SSE e OSO.
Considerando a orientação pela rosa dos ventos, é
correto afirmar que a direção

Está correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

A)

ESE está entre S e SE.

B)

I e IV.

B)

OSO está entre S e SO.

C)

I e III.

C)

SSE está entre SO e S.

D)

II e IV.

D)

ESSE está ente O e S.

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

A Mata Atlântica é uma das formações
florestais mais importantes do Brasil. É composta
por formações nativas como a floresta ombrófila
densa, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila
aberta, floresta estacional semidecidual, floresta
estacional decidual e ecossistemas associados.
Considerando as condições de formação e
manutenção desse bioma, é correto apontar como
uma de suas características
A)

B)

C)

D)

a condição de ser o maior bioma brasileiro,
onde crescem 2.500 espécies de árvores, o que
equivale a um terço de toda a madeira tropical
do mundo, com mais de 30 mil espécies de
plantas.
o fato de as florestas e demais ecossistemas
que compõem a Mata Atlântica serem
responsáveis pela produção, regulação e
abastecimento de água, e regulação e equilíbrio
climáticos.
o fato de sua área contínua incidir sobre os
estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão,
Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito
Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima
e Amazonas.
a associação do imenso patrimônio cultural à
biodiversidade, em que as paisagens naturais
se caracterizam pelo predomínio dos campos
nativos, mas também identifica-se a presença
de matas ciliares, matas de encosta e
banhados.

11.

Sobre a ciência geográfica, é correto afirmar

que
A)

B)

se trata de uma técnica importante para
cartografar a paisagem, sobretudo depois das
descobertas associadas ao geoprocessamento,
que revolucionou a tecnologia de informação da
representação espacial.
estuda o conjunto de elementos naturais e
culturais que o olhar pode alcançar, ou seja, a
parte visível da superfície terrestre onde se dá
a relação entre sociedade e meio ambiente.

C)

defende que dinâmicas naturais, práticas
políticas, modos de vida e atividades
econômicas têm uma dimensão espacial que
requer organização do território e relação com o
meio ambiente.

D)

estuda a natureza ainda não alterada pela ação
humana, abordando a articulação entre os
sistemas geológicos, climáticos,
geomorfológicos, hidrográficos e botânicos,
através da síntese da paisagem.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

12. Os últimos trinta anos ficaram marcados por
uma tendência cada vez maior de expansão global
das relações capitalistas. No entanto, recentemente,
surgiram movimentos que questionam a
globalização desenfreada e o internacionalismo
liberal, defendendo, em seu lugar, um forte
regionalismo ou o fechamento comercial de
fronteiras nacionais. Entre as muitas variedades
destes movimentos NÃO se incluem
A)

as últimas eleições nos Estados Unidos, que
elegeram Donald Trump como presidente
daquele país.

B)

as medidas tomadas pela União Europeia para
resolver a crise financeira na Grécia.

C)

as instabilidades políticas geradas pelos
referendos para a independência da Catalunha,
na Espanha.

D)

as manifestações e os conflitos envolvendo, na
Grã-Bretanha, os votos no Brexit.

13. Como anfitriã da Copa do Mundo de futebol de
2018 e pela longa tradição na política, na economia
e na cultura internacional, a Rússia chama a atenção
da opinião pública mundial. Atente ao que se diz
sobre as características desse país e assinale com V
o que for verdadeiro e com F o que for falso.
( )

Ao contrário do período que se estendeu de
1922 a 1991, quando a Rússia comandava a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) e se apresentava como uma
superpotência mundial, o presente
momento é de ostracismo geopolítico.

( )

Embora a população russa seja
relativamente grande, sua densidade
demográfica é baixa devido ao enorme
tamanho do país, sendo a região da Sibéria
a mais povoada.

( )

Não há muitos grupos étnicos diferentes na
Rússia e isso explica, no país, a maior
tolerância para com homossexuais e
imigrantes africanos.

( )

A atuação russa na busca por maior
influência política internacional é efetiva,
como demonstra, entre outros, a suspeita
de ingerência na última eleição dos Estados
Unidos e o apoio dado ao regime de Bashar
al-Assad, na Síria.

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

F, V, F, V.

B)

V, F, V, F.

C)

V, V, V, F.

D)

F, F, F, V.
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14.

Atente ao que se diz a seguir sobre a relação
entre meio ambiente e expansão dos espaços
urbanos/metropolitanos no Brasil.
I.

Nas capitais brasileiras, o desenvolvimento
tecnológico permitiu que os habitantes
consumissem menor quantidade de recursos
naturais, reduzindo os custos com o
tratamento de resíduos sólidos e com o
reaproveitamento do lixo urbano.

II.

Nos grandes centros urbanos brasileiros, o
aumento da degradação ambiental é
consequência exclusiva da ação dos
indivíduos pertencentes aos grupos mais
pobres da sociedade, que poluem rios e
lagoas com efluentes domésticos e lançam
seus resíduos sólidos indiscriminadamente
sobre ruas ou terrenos abandonados.

III.

16. Relacione corretamente as grandes regiões
brasileiras apresentadas, a seguir, com sua recente
caracterização, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I

Coluna II

(Região)

(Caracterização)

1. Nordeste

( )

A vasta extensão
geográfica, sua riqueza
biológica e mineral, a
diversidade e
complexidade de seus
ecossistemas fazem com
que esta região seja
considerada uma região
de rarefação demográfica
e baixa densidade
técnica.

( )

Corresponde à região
onde está mais
consolidada a
implantação dos sistemas
técnicos e dos fluxos
acelerados da
modernidade, portadora
de um denso conjunto de
atividades de produção e
serviço.

( )

Com índices de
crescimento econômico
destacados na última
década, tornou‑se visível
nesta região a expansão
do agronegócio, do
consumo, da indústria e
do turismo litorâneo,
sobre um quadro social e
político fortemente
marcado por valores
tradicionais.

( )

É uma região de
“ocupação periférica e
recente”, mas onde a
rapidez da implantação
dos valores modernos
criam zonas e redes de
operações empresariais
com tecnologia de ponta
na agricultura e na
indústria.

2. Norte
3. Sudeste
4. Centro-Oeste

Em duas décadas, a motorização individual
se ampliou consideravelmente nas
pequenas, médias e grandes cidades do
Brasil, e isso justifica o aumento dos
congestionamentos e a redução da
qualidade no transporte urbano.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I e II.

B)

III.

C)

I e III.

D)

II.

15.

Sobre a produção do território no Ceará, é
correto afirmar que
A)

as bases de fixação do povoamento deram-se
do litoral para o sertão, a partir da pecuária
extensiva, das charqueadas e do plantio de
algodão, atividades bem adaptadas aos
enclaves úmidos de zona da mata.

B)

historicamente, a polarização de Fortaleza na
rede urbana cearense deve-se ao fato de que a
capital nunca dependeu de atividades
econômicas tradicionais, como a
produção/comércio de algodão, fazendo valer
muito mais seu papel de centro turístico.

C)

a importância dada ao plantio do algodão e a
implantação da rede ferroviária, no século XIX,
provocaram uma mudança hierárquica dos
núcleos urbanos cearenses, fazendo Fortaleza
desbancar Aracati no comando das relações
comerciais do território.

D)

o progresso industrial deu-se a partir da
exploração do algodão, razão pela qual a
indústria têxtil no estado se desenvolveu mais
em Iguatu e Sobral do que em Fortaleza.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

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

1, 4, 2, 3.

B)

3, 1, 2, 4.

C)

1, 4, 3, 2.

D)

2, 3, 1, 4.
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17.

Considerando a relação entre urbanização e
clima urbano, assinale a afirmação verdadeira.
A)

B)

O fenômeno conhecido como inversão térmica,
nas grandes cidades, costuma acontecer no
verão, quando uma camada de ar frio rompe e
dissipa as ilhas de calor geradas pelo trânsito e
pela verticalização das construções.
Ao contrário dos mitos difundidos pela mídia, a
supressão da vegetação não tem papel
importante para o maior ou menor aquecimento
em áreas urbanas densamente construídas.

C)

O relevo, o uso e a ocupação do solo, e os
condicionantes ambientais urbanos são
fundamentais para caracterizar diferenças
térmicas existentes no interior de uma cidade.

D)

As condições climáticas existentes nas grandes
cidades não são diferentes das áreas rurais
circunvizinhas, em especial porque os ventos de
superfície dissipam as ilhas de calor urbanas
para amplos perímetros das regiões
metropolitanas.

19. Relacione, corretamente, os casos recentes
que demarcaram importantes mudanças no quadro
político da América Latina aos diferentes países onde
se manifestaram, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I
1. Argentina

Coluna II
( )

Pedro Pablo Kuczynski,
apresentou sua renúncia ao
Congresso em 2018, às
vésperas de uma votação de
impeachment, em meio ao
escândalo político envolvendo
a construtora brasileira
Odebrecht e a compra de
votos.

( )

A liderança política de Evo
Morales enfrenta uma
situação de incerteza depois
do referendo constitucional
realizado em fevereiro de
2016, que culminou com a
derrota do oficialismo na sua
intenção de modificar um
artigo constitucional para
permitir uma nova postulação
do presidente em 2019.

( )

Maurício Macri realiza uma
política econômica de
inspiração neoliberal, numa
proposta contrária às políticas
estatizantes que marcaram os
anos de kirchnerismo.

( )

O país apresenta inflação
meteórica, com escassez de
alimentos e de produtos de
necessidade básica, com uma
recessão que gera
radicalização política entre
oposição e governo.

2. Peru

3. Venezuela

4. Bolívia

18.

Assinale com V ou F, conforme seja
verdadeiro ou falso o que se diz sobre o projeto de
transposição do Rio São Francisco.
( )

Tem o objetivo de levar água para milhões
de pessoas, atendendo, nos seus eixos
norte e leste, os estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

( )

Apesar de procurar atender o consumo
humano e animal, um dos principais
objetivos do projeto também é contemplar
grandes produtores de fruticultura irrigada,
principalmente no eixo norte, onde são
poucas as cidades atingidas pelo canal.

( )

( )

Entre os projetos adicionais da
transposição, e na busca de evitar a
contaminação das águas, pretende-se
eliminar, nas margens dos canais, todas as
lavouras que utilizam agrotóxicos.
A mais ambiciosa proposta associada à
transposição do rio São Francisco busca
garantir uma reordenação fundiária na
região Nordeste, eliminando os latifúndios
tradicionais.

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

4, 2, 3, 1.

B)

2, 4, 1, 3.

C)

1, 2, 4, 3.

D)

4, 1, 3, 2.

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

V, V, F, F.

B)

F, V, V, F.

C)

V, F, F, V.

D)

F, F, V, V.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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20.

Acerca do espaço agrário no Brasil, é correto
afirmar que
A)

B)

C)

D)

sofre forte incremento da produção agrícola
capitalista, viabilizando redes e complexos
agroindustriais que tiraram a importância da
agricultura de subsistência cultivada por
pequenos camponeses.
fortalece as diferenças entre o rural e o urbano,
cujas assimetrias aumentam em função da
maior utilização da técnica e da ciência nas
zonas agrícolas despovoadas.
sente um movimento de ressignificação do
espaço rural, marcado pela redução das
injustiças e pelo fim das lutas pela terra no
campo.
não esconde a recriação do espaço rural pelo
capitalismo, sobretudo a partir da inserção de
lógicas complexas que integram desigualmente
as áreas aos múltiplos movimentos do mundo
contemporâneo.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

Atente para os excertos apresentados a
seguir.
“(...) No Brasil atual, ainda se acredita que os
amuletos estão associados a cultos afro-brasileiros,
o que nem sempre é verdadeiro. Um caso clássico é
o da figa. Vinculada a um passado escravista e, por
isso, a uma origem africana, é um amuleto
antiquíssimo, provavelmente da Europa
mediterrânica, e que não teve só a função que hoje
se conhece, de trazer sorte e proteger o
usuário:(...) E mesmo vindo do Mediterrâneo, foi
perfeitamente incorporado aos amuletos afrobrasileiros, evidenciando assim uma mistura de
culturas”.
PAIVA, Eduardo França. Pequenos objetos, grandes
encantos. In: Revista Nossa História. Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, ano 1, nº 10, agosto 2004. p.58-59

“(...) A abundância diversificada e o
recrudescimento do devocionário privado no Brasil
antigo explicam-se, antes de mais nada, pela
multiplicidade dos estoques culturais presentes
desde os primórdios da conquista e ocupação do
novo mundo, onde centenas de etnias indígenas e
africanas prestavam culto a panteões os mais
diversos. Por se tratar de crenças e rituais
condenados pelos donos do poder espiritual, tiveram
de ocultar-se no recôndito das matas ou no secreto
das casas”.
MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e
o calundu. in: História da vida privada no Brasil: Cotidiano
e vida privada na América portuguesa. São Paulo:
Companhia das Letras,1997, p.220.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

A partir dos excertos acima, é correto afirmar que
A)

o sincretismo religioso é uma marca da cultura
brasileira, pois os cultos brasileiros adotaram,
desde a colonização, matrizes europeias,
africanas e indígenas.

B)

não houve uma miscigenação cultural no Brasil,
tão forte foi a predominância da cultura
europeia e do catolicismo na construção da
cultura brasileira.

C)

apesar de diversas etnias indígenas e africanas
terem participado da formação cultural
brasileira, resta apenas a religiosidade cristã
católica europeia em nossa cultura.

D)

todo o conjunto de crendices e amuletos que
ainda hoje são utilizados na crença dos
brasileiros é originário só dos cultos afrobrasileiros e foi incorporado à fé cristã.

22. Entre 7 de abril de 1831 e 24 de julho de
1840, o Brasil foi governado por regentes. Isso
deveu-se à abdicação de D. Pedro I ao trono
brasileiro em favor de seu filho que tinha então
cinco anos e quatro meses de idade. Esse Período
regencial, de pouco mais de 9 anos, teve
inicialmente duas regências trinas, e após um ato
adicional, em 1834, que alterou o modelo de
regência previsto na Constituição Imperial de 1824,
teve, também, duas regências unas.
Essa época da história brasileira foi marcada por
A)

grandes avanços nos direitos sociais e uma
maior unificação e pacificação interna, se
comparada aos períodos de governo dos dois
imperadores.

B)

acentuar o espírito republicano do povo
brasileiro, o que levou à crise e queda imediata
da monarquia e à adoção da república como
forma de governo.

C)

efetivar o consenso entre restauradores e
trabalhistas que se mantiveram no poder
alternadamente, mas não realizaram nenhuma
inovação federalista no modelo monárquico
brasileiro.

D)

várias rebeliões em províncias do norte,
nordeste e sul do país, algumas delas com
objetivos separatistas e outras com caráter de
defesa da monarquia.

23. O governo de Felipe I à frente do reino
português (1581-1598) marcou o início da União
Ibérica, período em que os dois reinos ibéricos
foram governados pelo mesmo soberano, após a
guerra de sucessão portuguesa. Este mesmo
monarca, chamado Felipe II, na Espanha, originou a
dinastia filipina.
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Em relação ao Brasil, a chegada do rei espanhol ao
trono português teve como consequência
A)

a elevação do Brasil a vice-reino, tal qual os
demais vice-reinos que a coroa espanhola
possuía na América.

B)

a ocupação do litoral brasileiro da região
Sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, por
espanhóis.

C)

a ocupação do litoral nordeste do Brasil pelos
holandeses, que pretendiam retomar o
comércio do açúcar.

D)

a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido
à Portugal e à Espanha, o que apressou a
independência da colônia.

24.

O processo que conduziu à abolição da
escravidão no Brasil e que contou com a atuação de
nomes como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco,
Luís Gama, Castro Alves, Rui Barbosa e muitos
outros intelectuais teve seu desenlace com a
assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888;
contudo, conforme o excerto a seguir, muitos veem
esse processo como inacabado.
“Conservadora e curta, com pouco mais de duas
linhas, a Lei nº 3.353, a chamada Lei Áurea,
decretou, no dia 13 de maio de 1888, o fim legal da
escravidão no Brasil. Mas se a escravidão teve seu
fim do ponto de vista formal e legal há 130 anos, a
dimensão social e política está inacabada até os dias
atuais. Essa é a principal crítica de estudiosos e
militantes dos movimentos negros à celebração do
13 de maio como o dia do fim da escravatura”.
GONÇALVES, Juliana. 130 anos de abolição inacabada.
Brasil de fato. Acessível em:
https://www.brasildefato.com.br/2018/05/13/130-anosde-uma-abolicao-inacabada/acesso em 05/07/2018.

Em relação ao fim da escravidão no Brasil, na
perspectiva do trecho acima, pode-se afirmar
corretamente que
A)

B)

atrasou o estabelecimento de um governo
republicano que inserisse a população
afrodescendente na sociedade brasileira com
igualdades de condições aos demais grupos, o
que só correu no Estado Novo em 1937.
por ter sido muito tardio, proporcionou
condições para uma adequada inserção da
população de ex-escravos na sociedade
brasileira na condição de proprietária das terras
a ela destinadas pelo governo.

C)

ocorreu exclusivamente pelo interesse da
monarquia em angariar o apoio do movimento
abolicionista, que era muito popular junto à
população, e em se opor aos seus rivais
tradicionais, os latifundiários e os militares.

D)

apressou a queda do já combalido sistema
monárquico e sua substituição por uma
república em 15 de novembro de 1889, mas
não criou condições necessárias para a plena
integração dos libertos na sociedade brasileira.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

25.

Atente para o seguinte excerto:

“(...) trocar manufaturas baratas por negros na
costa ocidental da África; permutar os negros por
matérias-primas nas colônias americanas: por fim,
vender as matérias primas na Europa a altos preços,
ou seja, a dinheiro contado. Comércio de resultados
fantásticos em que o lucro nunca ficava por menos
de 300% e podia em certos casos render até
600%”.
FREITAS, Décio. O escravismo brasileiro. 2.ed. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1982. p.24.

Esse sistema de comércio que foi fundamental para
a colonização brasileira por custear a Coroa
portuguesa através da sua taxação é conhecido
como sistema
A)

de comércio triangular.

B)

de comércio liberal.

C)

de comércio quadrangular.

D)

internacional de comércio livre.

26. Atente ao seguinte trecho da música O Bonde
de São Januário, do compositor Wilson Batista:
[...] Quem trabalha é quem tem razão
Eu digo e não tenho medo de errar
O Bonde de São Januário leva mais um operário
Sou eu que vou trabalhar [...]
O samba O Bonde de São Januário, escrito em 1940,
teve uma versão anterior na qual o autor versa da
seguinte forma: “[...]O bonde de São Januário leva
mais um sócio otário / só eu não vou trabalhar
[...]”.
Esse caso notório de readequação da letra de uma
música aos ditames políticos de uma época
configura
A)

um exemplo da ação dos órgãos de censura e
repressão estabelecidos com a emissão do Ato
Institucional Nº 5 (AI-5) pela ditadura militar
que derrubou o governo João Goulart.

B)

um típico ato de controle social desenvolvido no
período de governo de Jânio Quadros que
queria combater a malandragem e exaltar o
valor do trabalho.

C)

uma mostra da atuação do Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) criado no Estado
Novo e que atuava censurando as artes e os
órgãos de comunicação.

D)

uma exemplificação da metodologia de
classificação indicativa (Classind) de músicas e
outras manifestações artísticas praticadas pelo
Ministério da Justiça após a promulgação da
atual Constituição brasileira.
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27.

O modelo Nacional-desenvolvimentista,
surgido no governo de Getúlio Vargas, fortaleceu-se
no período em que Juscelino Kubistchek governou o
país e se estendeu aos governos seguintes. Essa
ideologia que teve no ISEB (Instituto Superior de
Estudos Brasileiros) sua principal escola formuladora
e difusora, da qual participaram nomes como Hélio
Jaguaribe e Nelson Werneck Sodré, também contou
com a colaboração de influentes personagens da
cultura nacional, como Sérgio Buarque de Holanda,
Gilberto Freyre, Heitor Villa Lobos, Celso Furtado,
dentre outros.
Entre as contribuições, para o Brasil, da ideologia
Nacional-desenvolvimentista difundida pelo ISEB
encontra-se
A)

a privatização de empresas públicas e de
economia mista que davam prejuízos ao Estado
brasileiro, tais como o Banco do Brasil e a
Petrobrás.

B)

a criação do órgão de planejamento e
desenvolvimento regional para o Nordeste, a
SUDENE, que devia combater a disparidade
regional no país.

C)

o desenvolvimento de políticas de inserção e
assistência social, com a criação de programas
como o Fome Zero, o Bolsa Família e o ProUni.

D)

o encerramento de programas que oneravam o
Estado como a Eletrobrás Eletronuclear e a
Agência Espacial Brasileira (AEB).

28.

Durante os anos da ditadura militar no Brasil,
instaurada após o golpe de 31 de março de 1964,
surgiram diversos movimentos de apoio e de
oposição àquele regime. A VPR, Vanguarda Popular
Revolucionária, foi um desses movimentos que se
caracterizou por
A)

agir como uma organização de guerrilha que
praticou assaltos a bancos para custear a luta
contra a ditadura e até atos mais ousados como
o sequestro do embaixador suíço e do cônsul
japonês.

B)

apoiar a Revolução Militar de 1964, lutar contra
os grupos opositores ao regime, sobretudo
aqueles de orientação comunista como o
COLINA, Comando de Libertação Nacional.

C)

agir como órgão de espionagem e em apoio ao
DOI-CODI, com falsos militantes infiltrados nos
grupos opositores e que levavam informações
desses grupos e de seus integrantes aos
militares.

D)

opor-se ao regime através de uma ação apenas
de cunho político, levando informação ao povo
sobre as mazelas a ele impostas pela ditadura e
organizando um partido político.

29. A década iniciada em 1980, marcou a política
cearense com algumas alterações significativas na
estrutura tradicional do poder político local. A esse
respeito, atente aos seguintes itens e assinale com
V o que for verdadeiro e com F o que for falso:
(

)

eleição de Tasso Jereissati, pelo PMDB, em
1986, a governador do Ceará, quebrando
a hegemonia dos coronéis e seus
representantes;

(

)

vitória de Maria Luiza Fontenele, pelo PT,
nas eleições municipais de 1985, primeira
mulher eleita prefeita de uma capital de
estado no Brasil;

(

)

eleição de Marcos Cals, pela ARENA e
depois PDS, como senador da república
pelo Ceará com um mandato que durou de
1979 até 1985;

(

)

vitória de Gonzaga Mota, pelo PDT, em
1989, como candidato de consenso, após
a assinatura do Acordo de Brasília por
Virgílio Távora, Ciro Gomes e Adauto
bezerra.

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

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

F, F, V, V.

D)

V, V, F, F.

30.

Leia atentamente os seguintes excertos:

“A imprensa nacional pôde conhecer melhor o
governador de Alagoas a partir dos ataques
violentos que ele começou a fazer contra Sarney. A
imagem do homem público ‘moderno’, campeão de
luta contra a corrupção e ‘caçador de marajás’
passou a ser amplamente divulgada pelos meios de
comunicação. O político rico, bem vestido,
bronzeado, esportista e que dominava o inglês e o
francês fez sucesso no Brasil. (...)”
MOTA, Miriam B., BRAICK, Patrícia R.
História: das cavernas ao terceiro milênio.
1ª ed. São Paulo: Moderna, 2005, p.191.

“(...) Milhões de dólares captados durante a
campanha foram desviados por PC, que arcava até
com as despesas particulares do presidente e sua
esposa. Todos os dias circulavam notícias sobre
desvio de dinheiro, uso de verbas públicas com fins
particulares, superfaturamento de obras, propinas
cobradas por empreiteiras e concorrências
fraudulentas. Ministros deixaram seus cargos e a
primeira-dama, afastada da presidência de honra da
Legião Brasileira de Assistência (LBA), foi acusada
de corrupção”.
BARBEIRO, Heródoto; CANTELE, Bruna R.;
SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. História: volume único
para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2004, p.465

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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Apesar de abordarem temas bem atuais, os trechos
acima foram publicados em 2005 e 2004,
respectivamente, e fazem menção
A)

à condição de extrema popularidade do
mandato de Luís Inácio Lula da Silva que
apesar de todas as acusações, foi reeleito para
um segundo mandato em 2006.

B)

ao apoio da mídia e da classe média ao governo
de José Sarney, em 1985, após a morte de
Tancredo Neves e depois a crise devido à
situação econômica e ao escândalo das
concessões públicas sem licitação.

C)

ao apoio da grande mídia a Fernando Collor de
Mello que, depois de eleito presidente em 1989,
renunciou devido um processo de
impeachment, em meio a acusações feitas pela
mídia e por seu próprio irmão.

D)

ao governo de Itamar Franco que, apesar de
ser vice de Collor, rompeu com o presidente
angariando apoio popular, mas que depois o
perdeu em função da crise econômica.

33. Após o fim do Império Romano do Ocidente
em 476 d.C., o panorama político e cultural europeu
encontrou-se extremamente fragmentado e, aos
poucos, iniciou-se o processo feudal. Considerando
essa proposição, escreva V ou F conforme seja
verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre a
periodização relativa ao feudalismo.
(

)

Entre os séculos VI-VIII formaram-se os
reinos romanos-bárbaros.

(

)

No ano de 800 d.C. Carlos Magno criou o
Sacro Império Romano-Germânico.

(

)

O Sacro Império Romano-Germânico foi
dividido em três partes em 843.

(

)

O sistema Feudal firmou-se em toda a
Europa entre os séculos IX e XI d.C.

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

F, V, F, F.

B)

V, V, V, V.

C)

V, F, V, F.

D)

F, F, F, V.

31.

No que tange aos primeiros ancestrais dos
seres humanos, os hominídeos, considere as
seguintes afirmações:
I.

O Homo erectus utilizou instrumentos de
pedra e o fogo.

II.

O Homo neanderthalensis deu origem ao
homem moderno.

III.

O Homo habilis viveu no princípio do
Pleistoceno inferior.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e III apenas.

C)

I e II apenas.

D)

II e III apenas.

34. A partir do século V d.C., a língua latina,
utilizada em todo o Império Romano, passou a ser
influenciada pelos idiomas falados por populações
que invadiram o Império, especialmente os
germânicos e os árabes, dando surgimento às
Línguas Românicas, também conhecidas como
Línguas Neolatinas. São línguas neolatinas que
surgiram do encontro do latim com outros idiomas:
A)

italiano, francês, provençal, espanhol, catalão,
português, romeno.

B)

inglês, mirandês, alemão, occitano, sardo,
austríaco, búlgaro.

C)

friulano, romanche, espanhol, grego, russo,
mandarim, dalmático.

D)

lombardo, vêneto, lígure, siciliano, piemontês,
napolitano, valenciano.

32.

As Guerras Púnicas, que se constituíram por
uma série de combates entre Roma e Cartago no
período entre o século III e o século II a.C.,
assinalaram uma mudança radical na história de
Roma e do mundo antigo, porque
A)

mesmo tendo Roma sofrido algumas derrotas,
triunfou com as vitórias de Aníbal.

B)

os conflitos entre Roma e Cartago duraram
mais de um século.

C)

redesenhou toda a organização do mundo
antigo e Roma transformou-se na grande
potência do Mediterrâneo.

D)

35. A situação demográfica da África no século
XIX não sofreu alteração significativa em seu
conjunto. Mesmo com a intensificação da campanha
a favor da abolição do tráfico negreiro, não houve
resultado imediato. À medida que o tráfico em
direção às Américas diminuía, aumentava rumo a
A)

Patagônia e Nova Zelândia.

B)

Austrália e Filipinas.

C)

Inglaterra e Índia.

D)

Zanzibar e adjacências do Oceano Índico.

após o fim do conflito, Roma se aproximou de
uma civilização mais avançada e rica.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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36.
A)

Espanha.

B)

Inglaterra.

40. No ano de 2014, a ativista paquistanesa
Malala Yousafai ganhou o prêmio Nobel da Paz. A
mais jovem ganhadora de um Nobel é sobrevivente
de um atentado por parte de talibãs ocorrido em
2012 e desde então tem sido um ícone internacional

C)

Portugal.

A)

D)

Itália.

de luta por sua nomeação como verdadeira
mensageira da paz pela ONU.

B)

de negociação direta com o Talibã, que assumiu
a autoria desse atentado.

C)

de resistência, fortalecimento das mulheres e
do direito à educação.

D)

do movimento feminista das mulheres
oprimidas do Paquistão.

A nação europeia que, na Idade Moderna,
estabeleceu o primeiro império colonial foi

37.

Considerando a Idade Média, relacione
corretamente os acontecimentos apresentados a
seguir aos valores do código de Cavalaria Medieval,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I
1. Guerra Santa

Coluna II
( )

Ação de libertação da
Espanha do domínio
árabe.

( )

Liberação do domínio da
Terra Santa dos
muçulmanos.

( )

Combate que tem como
objetivo a defesa da
verdadeira fé.

2. Cruzadas
3. Reconquista

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

2, 1, 3.

B)

3, 2, 1.

C)

3, 1, 2.

D)

1, 3, 2.

38.

Na América Latina, alguns presidentes que
foram eleitos por meios constitucionais legais e
usufruíam de aceitação popular foram destituídos,
como ocorreu em Honduras em 2009 e no Paraguai
em 2012. Os respectivos presidentes depostos
foram
A)

Manuel Zelaya e Fernando Lugo.

B)

Juan Orlando Hernández e Horácio Cartes.

C)

José Azcona Hoyo e Alfredo Stroessner.

D)

Rafael Leonardo Callejas e Nicanor Duarte
Frutos.

39.

Assinale a opção que corresponde a motivo(s)
da migração venezuelana em direção a cidades
colombianas e brasileiras.
A)

acordos de bilateralidade entre os países

B)

exigência da Organização dos Estados
Americanos (OEA)

C)

ação controlada da Migración Colômbia

D)

crises econômica e política no país

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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