UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2018.1
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 08 de janeiro 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:

O amigo ampara em silêncio.
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

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado da
sua folha de respostas, o número 1,
que é o número do gabarito deste
caderno de provas e que se encontra
indicado no rodapé de cada página.

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.
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LEIA COM ATENÇÃO!

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 2018.1 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 08 de janeiro de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 12 de janeiro de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2018.1.
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 outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser 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 subitem 10.9.2 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 2018.1, de acordo com a 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.
Os recursos
relativos deste
às Provas
Específicas
deverão
ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no Página
endereço
O17.
número
do gabarito
caderno
de provas
é 1.
2
eletrônico www.uece.br/cev.
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A)

Os principais reservatórios do Pré-Sal,
localizados especialmente nos litorais do
Nordeste e do Norte do Brasil, são
ultraprofundos e se situam abaixo da lâmina de
água e abaixo da camada de sal.

B)

Em sua concepção dos
estudos da paisagem,
da região e do meio,
privilegia a oposição
entre o determinismo e
o possibilismo.

As novas perspectivas abertas com o Pré-Sal
estimularam o Governo Federal a estabelecer
algumas mudanças regulatórias, sendo a mais
importante delas o aumento da participação de
empresas estrangeiras na prospecção e
produção de petróleo e gás natural.

C)

Prioriza as
representações de
ordem simbólica que
estruturam uma atitude
e uma concepção dadas
em relação a um espaço
de referência.

Os poços exploratórios do Pré-Sal,
principalmente aqueles encontrados na Bacia de
Santos, apesar de acumularem grandes porções
de petróleo e gás natural, são condensados e
pouco atrativos comercialmente, em função da
baixa qualidade dos reservatórios.

D)

Em vista do papel essencial da Petrobras para o
sucesso exploratório do Pré-Sal e do volume de
recursos envolvidos, o Governo Federal
desenhou um aparato regulatório para
exploração exclusiva da empresa, resultando
em uma maior participação estatal na
apropriação da renda gerada por petróleo e gás
natural.

PROVA III - GEOGRAFIA
01.

Relacione, corretamente, as correntes do
pensamento geográfico às suas devidas
características, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I
1. Geografia
Cultural e
Humanista

2. Geografia da
Crítica
Radical

Coluna II
(

(

)

)

3. Geografia
Tradicional

4. Geografia
Quantitativa

(

(

)

)

Destacou a clareza, a
simplicidade, a
generalidade e a
exatidão como principais
condições de análise do
espaço, fazendo uso da
estrutura lógica para
desenvolver o trabalho
científico em Geografia.
Conclui que o espaço
tem um papel tão ativo
quanto os outros
elementos das esferas
de reprodução social,
fazendo parte da
dialética que o funda.

03. Considerando as características
contemporâneas do Ceará, analise as seguintes
afirmações:
I.

O crescimento econômico sentido pelo Ceará
nos últimos anos não tem sido suficiente
para mudar o quadro de desigualdade social
e de concentração de riquezas predominante
no estado.

II.

Os litorais cearenses se apresentam como
verdadeiros espaços de consumo —
expressão da transformação da natureza em
mercadoria — onde o território é posto como
cenário atrativo para visitantes interessados
em turismo de sol e mar.

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

3, 4, 1, 2.

B)

2, 3, 4, 1.

C)

1, 4, 2, 3.

D)

3, 1, 4, 2.

III.

02.

As descobertas em águas ultraprofundas de
jazidas de petróleo e gás natural na área geológica
do Pré-Sal é fruto de longos anos de pesquisa da
Petrobrás na atividade exploratória offshore no
Brasil e confirma que o país se tornou uma das
únicas nações a dominar a tecnologia de exploração
petrolífera em águas profundas e ultraprofundas.
Considerando os aspectos dessas descobertas e a
decisão governamental brasileira de readequar o
marco regulatório nas etapas de exploração e de
produção da indústria brasileira de petróleo e de gás
natural, assinale a afirmação verdadeira.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

A migração campo/cidade, decorrente da
organização social e da estrutura fundiária
predominante no estado, resultou na
formação de extensas periferias urbanas,
em especial aquelas localizadas em
Fortaleza e sua área de entorno.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

II apenas.

C)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.
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04.

Atente ao seguinte excerto: “A tarde daquela
quinta-feira corria como outra qualquer. Crianças
na escola começavam a se agitar para o fim da
aula, o senhor de idade levantava do seu
costumeiro repouso, trabalhadores retornavam da
jornada. Porém, de maneira abrupta, aquilo que
alguns temiam se realizou. Por volta das 15 horas
e 30 minutos, no município de Mariana, a
estrutura da barragem de rejeitos minerários de
Fundão, de propriedade da Samarco (Vale/BHP
Billiton) se rompeu e aproximadamente 40 milhões
de metros cúbicos de lama invadiram o leito dos
rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce. Por meio de
muita poeira e de barulhos estrondosos, as
famílias que moravam à jusante receberam o
anúncio. Em questão de minutos, viram aproximar
de si uma montanha de lama, que arrombava as
portas de casa, derrubava as paredes, arrastava
as árvores e os carros. Quem conseguiu, correu
com a roupa do corpo para o lugar mais alto que
podia alcançar. Para trás, foram deixados animais,
plantações, casas, documentos, algum retrato de
família, algum brinquedo de infância, um objeto de
sorte, uma carta de amor”.
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil. 23 de novembro de
2017. No Rio Doce, dois anos de violência e de luta.
Disponível em https://diplomatique.org.br/dois-anos-deviolencia-e-luta-no-rio-doce-samarco/.

O texto acima relata um dos maiores acidentes
ambientais já ocorridos no Brasil, como
consequência do rompimento da barragem de Fundão
(MG), em 2015. Sobre os desdobramentos desse
desastre, é correto afirmar que
A)

B)

passados dois anos do acidente, a
“ressurreição” dos rios atingidos já é uma
realidade, uma vez que as empresas
responsáveis pelo desastre concluíram a
retirada dos rejeitos depositados.
a recuperação do ambiente atingido por esse
desastre ambiental é lenta, mas as
consequências não são tão graves, pois o
acidente não trouxe maiores problemas para as
pessoas ali residentes.

C)

após dois anos do rompimento da barragem de
Fundão, o rejeito de minério ainda encobre
áreas devastadas, e milhões de metros cúbicos
da lama seguem espalhados, deixando marcas
no meio ambiente e nas comunidades atingidas.

D)

até hoje, as empresas e o poder público não
deram resposta para questões ambientais
emergenciais ocorridas com o rompimento da
barragem de Fundão, porém todas as pessoas
atingidas pelo desastre já foram indenizadas e
estão reconstruindo suas vidas em municípios
distantes dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e
Doce.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

05. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre as mais
recentes características da vida urbana nas grandes
cidades contemporâneas.
( )

As cidades são lugares importantes para os
acontecimentos da vida contemporânea,
mas sua riqueza econômica não foi capaz
de provocar distribuição mais equitativa de
bens e serviços sob a ótica da justiça social.

( )

Nas grandes cidades, é cada vez mais
comum a construção de muros físicos que
dificultam a possiblidade de integração da
vida comunitária, estabelecendo diferentes
contrastes no que tange ao uso do solo e ao
modo de vida.

( )

Muitas áreas, antes subvalorizadas nas
grandes cidades, passam por processos de
reabilitação, nos quais a antiga
infraestrutura é substituída por uma mais
recente, exclusivamente voltada para a
diminuição do déficit habitacional da
população mais pobre.

( )

Nas grandes cidades, os movimentos sociais
urbanos praticamente desapareceram,
como resultado de conquistas sociais mais
significativas, pela diminuição do uso
especulativo do solo e pela gradativa
redução das assimetrias socioespaciais.

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

V, V, F, F.

B)

F, V, V, V.

C)

V, F, F, F.

D)

F, F, V, V.

06. Atente ao que se diz a seguir a respeito das
questões étnicas africanas no Brasil.
I.

II.

O triângulo dos fluxos econômicos
comerciais do século XV ao XIX, envolvendo
a Europa, África e América, que tinha o
Oceano Atlântico como espaço de ligação,
está na gênese do tráfico demográfico
forçado de negros para o Brasil por quase
quatro séculos, o que definiu a forte
presença da cultura africana na sociedade
brasileira.
Mudanças na estrutura histórica da
sociedade brasileira garantem que a noção
de inferiorização dos conhecimentos,
saberes e tecnologias da cultura negra e
africana está superada.
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III.

Apesar dos avanços na discussão sobre
alteridade e discriminação racial no Brasil,
ser descendente de referências africanas no
país continua sendo um fator de risco, um
desafio para a manutenção da sobrevivência
humana e um esforço adicional para ter
visibilidade no sistema dominante.

( )

Além de estimular o povoamento de
grandes parcelas do sertão semiárido no
Nordeste do Brasil, a cultura algodoeira
desenvolveu a indústria têxtil, atrelando
cultura agrícola e atividade manufatureira
na região.

( )

Pelo fato de ser a região de ocupação mais
antiga do território brasileiro, a colonização
inicial do Nordeste deu‑se em função da
demanda por produtos alimentícios e por
matérias-primas.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e III apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e II apenas.

07.

Considerando os movimentos que configuram
uma nova Geografia do território brasileiro, é
correto afirmar que
A)

B)

a pequena complexidade funcional da rede
urbana brasileira associa-se a um padrão de
interações espaciais eminentemente regional,
visto que o país está estruturado em torno de
metrópoles que articulam relações de limitada
abrangência espacial.
mesmo com o desenvolvimento da produção
agrícola no Brasil, algumas regiões ainda não
foram incorporadas pelos novos padrões
modernos da produção e do consumo, em
especial as regiões Nordeste e Norte do país,
onde inexiste agricultura moderna e
mecanizada.

C)

é indiscutível a existência da integração plena
do território brasileiro, para a qual os meios de
transporte naval, aéreo e rodoviário contribuem
de igual maneira.

D)

a despeito dos ciclos sucessivos de crescimento
econômico regional, instaurou-se no Brasil, a
partir da segunda metade do século XX, a
expansão de uma economia realmente nacional
quando a hegemonia da região Sudeste sobre
as demais regiões não pôde mais ser
contestada.

08.

Assinale com V ou F conforme seja verdadeiro
ou falso o que se diz a seguir sobre a paisagem e a
formação da região Nordeste do Brasil.
( )

Entre as grandes regiões brasileiras, o
Nordeste caracteriza‑se por apresentar as
paisagens naturais e culturais menos
diversificadas.

( )

Durante a fase de ocupação do território
nordestino a partir da agroindústria
canavieira, destacou-se a utilização de força
de trabalho escrava e uma acumulação de
riquezas com forte dependência do mercado
externo.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

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

V, F, F, F.

B)

F, V, V, V.

C)

V, F, F, V.

D)

F, V, V, F.

09. No que concerne à geografia humana da
Amazônia, assinale a afirmação verdadeira.
A)

Até o fim do século XX, a Amazônia
concentrava uma população que tinha relações
econômicas e culturais muito ligadas aos rios,
mas, com o aumento da concentração de
pessoas em cidades construídas ao longo de
rodovias, esta territorialidade se transformou.

B)

Uma das práticas de ação sobre a Amazônia é
aquela conduzida por empresas ligadas à
extração de riquezas oriundas da
biodiversidade, que, ao contrário das
estratégias convencionais de mercado, não
prejudicam a cultura e o conhecimento das
populações tradicionais.

C)

Na Amazônia, as relações territoriais
comandadas pelo avanço nos meios de
comunicação e transporte já não mais
submetem a circulação, o comércio e os fluxos
de pessoas aos ritmos impostos pelas
enchentes e vazantes dos grandes rios.

D)

A Amazônia sente fortes impactos com o
avanço do agronegócio e da exploração
mineral, que substitui a floresta por pasto ou
por sítios de exploração de commodities,
especialmente na borda meridional da região,
estendendo-se da parte oriental do Pará até a
ocidental, em Rondônia.
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10.

A expressão BRIC foi lançada em 2001, em
referência ao conjunto de países formado por Brasil,
Rússia, Índia e China, que assumiu um papel
importante na economia mundial para os cinquenta
anos seguintes. O grupo foi formalizado em 2006 e
sua primeira cúpula ocorreu em 2009, e, desde
então, além de ter recebido a África do Sul como
mais um novo membro, lançou um banco de
desenvolvimento — The New Development Bank — e
um fundo de reservas denominado BRICS
Contingent Reserve Arrangement, passando a ser
conhecido no cenário geoeconômico internacional
como BRICS. O principal objetivo dos países
participantes do BRICS é
A)

fortalecer o papel econômico organizador dos
Estados Unidos no cenário internacional.

B)

garantir a centralização da elaboração de
políticas internacionais sobre produção e venda
de petróleo dos países integrantes.

C)

defender uma ordem internacional multipolar,
criando espaços de discussão para elaborar
planos de ação política e econômica entre os
países integrantes.

D)

oferecer ajuda mútua militar entre os países
membros.

11.

Atente ao seguinte excerto: “Mas na maioria
das cidades ao redor do mundo, os efeitos das ilhas
de calor no verão são vistos como um problema.
Ilhas de calor contribuem para o desconforto das
pessoas, para problemas de saúde, contas de
energia mais elevadas e maior poluição”.
Gartland, L. Ilhas de calor, como mitigar zonas de calor em
áreas urbanas. São Paulo. Oficina de textos. 2010. p.10.

Considerando o excerto acima, é correto afirmar
que as ilhas de calor são fenômenos urbanos que
têm dentre suas características

13. Os planaltos sedimentares tabuliformes e
cuestiformes do domínio das bacias sedimentares
paleomesozoícas que ocorrem no Ceará integram os
Grupos Ubajara, Jaibaras e a Formação Basal da
bacia do Maranhão/Piauí. No Ceará, essas
características pertencem à(s) unidade(s)
conhecida(s) como
A)

Planalto da Ibiapaba.

B)

Depressão sertaneja.

C)

Planaltos residuais.

D)

Maciços centrais e ocidentais.

14. O processo de desertificação é complexo e
multifatorial, envolvendo causas naturais e
antrópicas que atuam na dinâmica das paisagens
suscetíveis a este evento. Dentre os fatores
antrópicos que atuam mais diretamente nesse
processo encontra-se
A)

a exploração dos recursos naturais baseada nas
práticas de coleta.

B)

a perfuração de poços profundos nas regiões
cristalinas.

C)

a prática de cultivo baseada no desmatamento.

D)

a recuperação da vegetação ciliar.

15. Leia atentamente o seguinte enunciado:
“Ocupando grande parte da estável Plataforma Sulamericana, o Brasil era considerado, até pouco
tempo, como assísmico, por não se conhecer a
ocorrência de sismos destrutivos. Estudos
sismológicos desde a década de 1970 mostraram
que a atividade sísmica no Brasil, apesar de baixa,
não pode ser negligenciada. [...] Pequenos sismos
intraplaca podem ocorrer em qualquer local”.

A)

aumento do saldo de radiação e convecção
reduzida.

Assumpção, M. e Dias Neto, C. N. Sismicidade e estrutura
interna da Terra. In: Decifrando a Terra. Teixeira, W. et al.
São Paulo. Oficina de textos. 2001. p. 56.

B)

aumento da evaporação e diminuição do saldo
de radiação.

C)

temperatura do ar mais elevada e redução de
áreas impermeáveis.

Mesmo apresentando uma certa estabilidade
sísmica, no Brasil ocorrem pequenos sismos.
Algumas das áreas mais ativas são os estados do

D)

evaporação reduzida e alta refletância solar dos
materiais urbanos.

12.

A)

Rio Grande do Norte e Ceará.

B)

Rio de Janeiro e Paraná.

C)

Pará e Amapá.

D)

Acre e Piauí.

Considerando os processos e a dinâmica das
paisagens, pode-se afirmar corretamente que, em
ambientes estáveis, ocorre(m)
A)

morfogênese.

B)

pedogênese.

C)

erosão mais intensa.

D)

solos arrasados.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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16.

Os movimentos de circulação da água nos
ambientes têm uma relação direta com os volumes
de chuva precipitados, com os mecanismos de
evaporação e evapotranspiração, e com os fluxos de
escoamento vertical e superficial. Com relação à
acumulação das águas subterrâneas no semiárido
cearense, é correto afirmar que esse processo
A)

se iguala ao volume de água evaporado.

B)

supera os volumes evaporados.

C)

é igual ao volume acumulado nos reservatórios
de superfície.

D)

é menor que o processo de evaporação.

17.

Solos pouco evoluídos, delgados, com
ausência de horizonte B, onde predominam de
forma bastante preservadas as características da
rocha original, são conhecidos como
A)

luvissolos.

B)

argissolos.

C)

neossolos.

D)

planossolos.

18.

Os padrões de drenagem associados aos
controles estruturais apresentam-se em vários tipos.
O tipo que corre onde os cursos fluviais fluem em
direção à área central em regiões de crateras e
bacias tectônicas é conhecido como
A)

centrípeto.

B)

dendrítico.

C)

anelar.

D)

paralelo.

20. Atente ao seguinte excerto: “Dunas costeiras
se formam em locais em que a velocidade do vento
e a disponibilidade de areias praiais de
granulometria fina são adequadas para o transporte
eólico”.
Muehe, D. Geomorfologia Costeira. In: Geomorfologia uma
atualização de bases e conceitos. Guerra, A. J. T. e Cunha,
S. B. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 1994. p.298.

Quanto ao processo de formação de dunas, é
correto afirmar que à retaguarda de praias de baixa
energia são formadas dunas
A)

frontais.

B)

oblíquas.

C)

parabólicas.

D)

blow out.

PROVA IV - HISTÓRIA
21. Atente ao seguinte fragmento da obra da
historiadora Emília Viotti da Costa, a respeito do
processo de independência do Brasil:
“A ordem econômica seria preservada, a escravidão
mantida. A nação independente continuaria
subordinada à economia colonial, passando do
domínio português à tutela britânica. A fachada
liberal construída pela elite europeizada ocultava a
miséria e a escravidão da maioria dos habitantes do
país. Conquistar a emancipação definitiva da nação,
ampliar o significado dos princípios constitucionais
seria tarefa relegada aos pósteros”.
COSTA, Emília Viotti da. Introdução ao estudo da
emancipação política do Brasil. In: MOTA, Carlos Guilherme
(Org.). Brasil em perspectiva. 16. ed. Rio de Janeiro:
Editora Bertrand Brasil, 1987. p.125.

Considerando o processo de independência do
Brasil, assinale a afirmação verdadeira.

19.

As precipitações no nordeste brasileiro são
controladas por alguns sistemas, dentre os quais se
destaca a Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT), responsável pela maior parcela das chuvas
na porção norte do nordeste do Brasil. Além desse
importante sistema, também atua(m) produzindo
chuvas na região Nordeste
A)

a zona de precipitação subtropical – ZPS.

B)

os complexos convectivos de mesoescala –
CCM.

C)

o sistema de monções da América do Sul –
SMAS.

D)

a corrente circumpolar antártica – CCA.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

A)

Não ocorreu nenhuma ocultação dos reais
problemas sociais e econômicos do país após a
independência, já que a elite local buscou
solucioná-los imediatamente.

B)

Apenas ocorreu a independência econômica do
Brasil, mas não a política, pois a elite nacional
europeizada submeteu-se aos interesses da
Inglaterra.

C)

Pelo fato de a monarquia ter sido logo adotada
como forma de governo, a independência não
representou mudanças sociais significativas,
pois estas ficariam a cargo de gerações futuras.

D)

Não houve acordo de independência com os
Britânicos, que reagiram o quanto puderam à
independência do Brasil, já que ela
representaria a real autonomia econômica do
país.
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22.

Sobre a presença de europeus, durante os
séculos XVI, XVII e XVIII, no território que hoje
pertence ao Brasil, é correto afirmar que
A)

se restringiu aos portugueses que, desde o
Tratado de Tordesilhas, eram os únicos com
direito sobre esta terra plenamente reconhecido
pelas demais nações europeias.

B)

diferentemente de outras regiões da América,
nenhuma das cidades do Brasil sofreu ataques
de piratas ou corsários de origem europeia.

C)

devido ao Tratado de Tordesilhas, apenas
portugueses e espanhóis estiveram pelas terras
brasileiras durante os séculos de nossa
colonização.

D)

além dos portugueses, em diversas regiões do
atual território brasileiro, nos primeiros séculos
da colônia, houve presenças de espanhóis,
franceses e holandeses.

atuar na educação dos cearenses; a instalação da
iluminação pública a gás em 1866; a criação da
Biblioteca Provincial do Ceará em 1867; a
construção da estrada de ferro Fortaleza-Baturité,
iniciada em 1873 e concluída em 1882; e, por fim, o
projeto de reordenamento urbano que ficou sob a
responsabilidade do arquiteto Adolfo Herbster a
partir de 1875.
Esse processo de desenvolvimento e hegemonia
provincial de Fortaleza baseou-se
A)

no desenvolvimento da produção de algodão no
interior do Ceará e sua exportação através do
porto de Fortaleza, devido ao aumento do preço
do produto no mercado mundial após o início da
Guerra Civil Americana.

B)

na exportação, pelo porto do Mucuripe, dos
produtos oriundos da criação de ovinos e da
produção de açúcar, na região rural de
Fortaleza.

C)

na grande industrialização baseada nos bens
duráveis que eram exportados para a Europa e
para os Estados Unidos da América, garantindo
um superávit comercial para a província que
importava somente produtos agrícolas.

D)

no aprimoramento das instituições de ensino
superior da província, o que garantiu o controle
do conhecimento científico e tecnológico,
fundamental para o estabelecimento da capital
cearense como força industrial nacional.

23.

Ocorridos entre os meados do século XVII até
as primeiras décadas do século XVIII, os
movimentos nativistas apresentam-se como os
primeiros sinais de uma crise do sistema colonial.
Sobre esses movimentos, é correto afirmar que
A)

tinham como principal objetivo a separação
política entre colônia e metrópole, com a
autonomia administrativa e a formação de
novas nações livres nas regiões onde ocorriam.

B)

em Minas Gerais, com a Guerra dos Emboabas
e a Revolta de Felipe dos Santos, no Maranhão,
com a Revolta dos Beckman, e em
Pernambuco, com a Insurreição Pernambucana
e a Guerra dos Mascates, aparecem as
divergências entre os interesses dos colonos e
os da metrópole.

C)

ocorreram somente em locais que vivenciavam
crises econômicas, como o Rio Grande do Sul
(Farroupilha 1835-1845) e Pernambuco
(Revolução Pernambucana de 1817).

D)

somente a Confederação do Equador, ocorrida
no nordeste brasileiro, pode ser tomada como
um legítimo movimento nativista, uma vez que
não pretendia a separação política em relação a
Portugal, mas, somente, maior autonomia
administrativa.

25. Iniciada em 3 de outubro de 1930, a chamada
Revolução de 1930 transformaria o Brasil a partir
dessa data. Sobre esse movimento, fundamental
para que se tenha uma melhor compreensão do
Brasil no século XX, é correto afirmar que
A)

se deu como uma ruptura do acordo das
oligarquias de São Paulo e Rio Grande do Sul,
chamado política do café-com-leite; a partir daí,
o governador gaúcho Getúlio Vargas liderou a
tomada de poder contra o governo do paulista
Washington Luís.

B)

a indicação de João Pessoa para ser candidato a
presidente, apoiado pelos paulistas, levou à
ruptura do acordo das oligarquias e lançou
gaúchos, mineiros e paraibanos em luta armada
contra o governo de Washington Luís.

C)

além da ruptura entre paulistas e mineiros,
devido à indicação de Júlio Prestes pelos
paulistas e sua vitória na campanha
presidencial, havia insatisfação com o governo
por parte dos tenentes e da população
empobrecida pelos efeitos econômicos da crise
de 1929.

D)

apesar de a Revolução de 1930 ter marcado a
ascensão de Getúlio Vargas ao poder, esse
governo durou pouco tempo, pois, não
resistindo às pressões do cargo, o presidente
cometeu suicídio após três anos e sete meses
de governo.

24.

O período do final do século XIX, a partir da
década de 1860, foi fundamental para o
desenvolvimento da cidade de Fortaleza e para a
consolidação de sua hegemonia como principal
centro econômico e político do Ceará. Importantes
obras foram realizadas naquele período: a
Construção da Santa Casa de Misericórdia,
inaugurada em 1861; o estabelecimento do
Seminário da Prainha em 1864; a construção do
Colégio da Imaculada Conceição, em 1865, que se
juntou ao Liceu do Ceará, fundado em 1845, para

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

Página 8

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2018.1 – PROVAS ESPECÍFICAS – GEOGRAFIA E HISTÓRIA – 2a FASE – 2º DIA – APLICADAS EM 08/01/2018

26.

Leia atentamente o seguinte excerto:

“Na tentativa de impor “civilidade” ao habitante da
urbe, Pereira Passos vai emitindo, ao longo de sua
gestão, uma série de proibições relativas a práticas
urbanas comuns na cidade: proíbe que se cuspa na
rua e nos bondes, proíbe a vadiagem de caninos,
proíbe que se façam fogueiras nas vias da cidade,
que se soltem balões, proíbe a venda ambulante de
loterias, de exposição de carnes à venda nas ruas,
também proíbe o trânsito de vacas leiteiras na
cidade e andar descalço e sem camisa. Em uma
ação conjunta com tais restrições, Pereira Passos
buscou substituir antigas práticas urbanas por novos
hábitos tidos como “civilizados”. Desta forma, o
prefeito proíbe o entrudo, substituindo-o pela
batalha de flores e derruba os quiosques do centro
da cidade, estimulando com a sua reforma a
abertura de lojas para o chá da tarde”.
AZEVEDO, André Nunes de. A reforma Pereira Passos: uma
tentativa de integração conservadora. Revista tempos
históricos, volume 19, 2º semestre de 2015, p.167.

A)

tendo sido organizado pela Aliança Nacional
Libertadora (ANL), que era liderada por Luís
Carlos Prestes, esse levante realizado por
militares rebeldes insatisfeitos com o governo
constitucional de Vargas amotinou quartéis em
Natal, Recife e Rio de Janeiro.

B)

foi arquitetado e executado por membros da
Ação Integralista Brasileira (AIB) que
pretendiam derrubar o Governo democrático de
Getúlio Vargas e impor um estado totalitário de
orientação fascista no Brasil.

C)

teve sua origem no movimento das Ligas
Camponesas, de orientação Comunista, que, a
partir das ações no campo passaram a apoiar
movimentos grevistas de trabalhadores
urbanos, com o intuito de derrubar o Estado
Novo instituído por Getúlio Vargas.

D)

foi uma artimanha de Vargas, que utilizou este
evento falso como justificativa, perante a
opinião pública, para instituir um governo
totalitário de características fascistas, chamado
Estado Novo, em 1937.

O texto acima diz respeito
A)

ao processo de transformações ocorridas no Rio
de Janeiro com a vinda da Família Real para o
Brasil, após a invasão napoleônica em Portugal
no início do século XX.

B)

ao processo de remodelamento e
disciplinarização dos espaços urbanos, típicos
das reformas ocorridas em várias cidades
brasileiras no período da chamada Belle
Époque.

C)

às medidas disciplinadoras impostas ao povo
pelos governos militares após a derrubada do
governo de João Goulart em 1964.

D)

ao modelo de administração proposto pelo
Partido Conservador no início da
redemocratização pós-64 e adotado, no Rio de
Janeiro, pelo então prefeito da cidade.

28. Atente ao seguinte enunciado: “Iniciado com a
paralisação de cerca de 2.000 metalúrgicos da
fábrica de caminhões da Saab-Scania, em São
Bernardo do Campo (SP), que reivindicavam 20%
de aumento salarial em maio de 1978, em pleno
período do arrocho salarial após o fracasso do
“milagre econômico” proposto pelos governos
militares, o movimento espalhou-se para outras
fábricas da região como a Volkswagen, a Ford e a
Mercedes-Benz. Nos anos seguintes, os movimentos
grevistas expandiram-se para outras cidades da
região industrial do ABC em São Paulo e
contribuíram para o enfraquecimento ainda maior do
governo”.
O enunciado acima faz referência
A)

ao período da formação do anarcossindicalismo
oriundo da grande imigração de trabalhadores
europeus que trouxeram para o Brasil o
pensamento anarquista e o difundiram em seus
sindicatos.

B)

à atuação do Comando Geral dos Trabalhadores
(CGT), que apoiou João Goulart, em meio à
crise política e financeira que abalava seu
governo e que foi fundamental para sua queda
e consequente instauração do regime civilmilitar que se seguiu por 21 anos.

C)

ao final do governo do Presidente José Sarney,
quando a inflação atingiu patamares altíssimos
e levou os trabalhadores e a população em
geral a realizar no Brasil um movimento que
uniu greves e manifestações de rua.

D)

ao movimento do novo sindicalismo que resulta
na formação, em 1980, do Partido dos
Trabalhadores, em que se destacou o líder
sindical Luiz Inácio Lula da Silva, e na criação
da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em
1983.

27.

Atente ao seguinte excerto sobre o evento
denominado pejorativamente, pelo Governo Vargas,
de Intentona Comunista:
“Luiz Moreira, militar excluído das Forças Armadas
por participar da Intentona Comunista em novembro
de 1935, teve reconhecido o direito de ser
reintegrado ao Exército brasileiro. A decisão da 5ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
estabeleceu que ele será enquadrado como 2º
tenente, graduação que teria alcançado se tivesse
permanecido em serviço até sua reforma”.
ANISTIA REMOTA. Militar que participou da Intentona
Comunista é reincorporado. Revista Consultor Jurídico,
online, 11 de julho de 2005.

Sobre esse evento, é correto afirmar que

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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29.

Leia atentamente os seguintes excertos a
respeito da atuação da Igreja Católica no Brasil na
década de 1960:
“Certamente sem querer, a ditadura contribui
bastante para a conscientização do clero e bispos
em algumas áreas. O caso de D. Paulo Evaristo
Arns, cardeal-arcebispo de São Paulo [...] é bem
expressivo. [...] Em 1964, simpatizou com o golpe,
como a maioria dos religiosos. [...] Como em todo o
Brasil, a repressão agiu brutalmente em São Paulo,
sobretudo após o AI-5, e logo D. Evaristo passou a
receber denúncias e mais denúncias de famílias de
mortos, “desaparecidos”, mutilados. A exemplo de
D. Waldyr, ele “não podia ficar parado”.
Gradativamente, tornou-se um de nossos bispos
mais corajosos, combativos e identificados com a
causa do povo”.
SALEM, Helena. Dos palácios à miséria da periferia. In:
SALEM, Helena (Org.). A Igreja dos Oprimidos. Col. Brasil
Hoje nº 3. São Paulo: Ed. Brasil Debates, 1981, p.33.

“Em 1964, enquanto a maioria do episcopado
defendia o golpe de Estado, iniciavam-se
perseguições políticas, inclusive entre padres e
outros religiosos, forçando gradativamente a
hierarquia a assumir a defesa desses setores. Se a
ala conservadora se encarregava de aproximar a
Igreja do Estado, os setores progressistas
participavam de passeatas e manifestações em
oposição ao regime, num “processo educativo em
que as bases educam seus dirigentes”.
DOIMO, Ana Maria. Movimento Social Urbano, Igreja e
Participação Popular. Petrópolis, RJ: Vozes, 1984, p.34.

A partir dos textos acima, pode-se concluir
acertadamente que
A)

B)

a Igreja Católica apoiou o início da ditadura
militar iniciada em 1964, mas, a partir dos atos
praticados pelos governos do período,
nasceram dentro dela movimentos de oposição
ao regime.
apesar de alguns opositores ao regime militar
aparecerem no início do período ditatorial, não
houve, ao longo dos 21 anos de governos
militares, nenhuma oposição dentro da Igreja.

C)

todos os setores da Igreja Católica, inclusive
aqueles ligados à TFP (Tradição, Família e
Propriedade), participaram ativamente dos
movimentos que visavam derrubar o regime
autoritário instalado em 1964.

D)

como em tantos outros momentos da nossa
história, a Igreja Católica, assim como outras
igrejas cristãs, não se envolveu em questões
políticas, deixadas ao encargo dos leigos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

30. Em 1º de maio de 1943, em cerimônia
realizada no Rio de Janeiro, no estádio de São
Januário, que estava lotado para as comemorações
do dia do Trabalho, o Presidente Getúlio Vargas
sancionou o Decreto-Lei nº 5.452 que criou a CLT.
Sobre esse fato, é correto afirmar que
A)

permitiu ao Brasil se afastar das forças do eixo
e se aproximar dos aliados com quem
combateria lado-a-lado na Itália durante a fase
final da segunda Grande Guerra Mundial.

B)

estabeleceu o Código de Leis de Transporte que
proporcionou o predomínio do transporte
rodoviário sobre o ferroviário, tal como é hoje,
e a grande dependência do país em relação aos
combustíveis fósseis.

C)

garantiu a inserção dos direitos trabalhistas na
legislação brasileira como forma de controlar o
operariado urbano e conter possíveis
movimentos de esquerda que pleiteavam o
poder aos trabalhadores.

D)

possibilitou o estabelecimento de um regime
ditatorial, também apoiado na Constituição de
1937, conhecida como “a polaca”, que instituiu
a Comissão de Luta ao Terrorismo, para
combater os trabalhadores grevistas no Brasil.

31. É admirável a variedade de habitats ocupados
pelos primeiros humanos que possivelmente
iniciaram o povoamento da América em seu ponto
mais meridional na Terra do Fogo, no extremo sul
do continente. A chegada na América comprova a
engenhosidade, adaptabilidade e capacidade
migratória excepcional insuperável do
A)

Homo habilis.

B)

Homo neanderthalensis.

C)

Homo de denisova.

D)

Homo sapiens.

32. O código de Hamurabi é o mais famoso e
orgânico código de leis existente, cujo significado
não é o de uma medida legislativa, visto conter
dúvidas a respeito da aplicação concreta de suas
disposições nos veredictos judiciais. No que diz
respeito a esse código, é correto afirmar que
A)

buscava demonstrar quão bem organizado e
bem governado seria o reino sob o comando do
monarca.

B)

precedia os veredictos judiciais, buscando
promulgar novas disposições.

C)

tornava o rei dependente da tradição
inaugurada por Ur-Nammu, fundador da
terceira dinastia de Ur.

D)

considerava a possibilidade de uma medida
legislativa ser um instrumento de debilidade da
realeza.
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33.

A)

entalhe.

B)

ábaco.

C)

quipu.

36. Ricciotto Canudo (1877-1923), jornalista,
poeta, intelectual e um dos primeiros críticos
cinematográficos, escreveu, no ano de 1912, um
ensaio que recebeu o título de “O nascimento da
sétima arte”, no qual exalta o cinema como um
novo meio de expressão capaz de sintetizar as artes
do espaço e do tempo, e o coloca no elenco
convencional das artes: a arquitetura, a música, a
pintura, a escultura, a poesia e a dança. A questão
fundamental é que, na primeira década do século
XX, o cinema já estava se tornando

D)

tabuleiro.

A)

o maior concorrente da fabricação de
automóveis a preço acessível.

B)

um veículo para a propagação de cultura para
as massas.

C)

o substituto das apresentações teatrais e de
hipnose populares da época.

D)

mais uma mercadoria comum da nascente
indústria da fotografia.

Os incas do Peru antigo utilizavam elementos
para ativar a memória parecidos com a escrita.
Diferentes tipos de nós eram utilizados para
registrar as transações mercantis diárias e de longo
prazo, ou pagamentos de tributos do império. Esse
instrumento que era muito útil para comunicação e
registros contábeis do império inca é denominado

34.

O Egito antigo ainda fascina o mundo graças a
sua arte e escrita. Desde a Antiguidade, os
estrangeiros notavam a variação entre a escrita
esculpida ou pintada nos monumentos e a forma
simplificada, cursiva. As diferentes escritas no Egito
antigo eram as seguintes:
A)

siríaca, bérbere, babilônica e púnica.

B)

cuneiforme, hieroglífica, elamita e ugarítica.

C)

protossinaítica, cananeia, persa e luviana.

D)

hieroglífica, hierática, demótica e copta.

35.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir sobre a epidemia que
ficou conhecida como “peste negra” que, em sua
fase crítica entre 1348 e 1350, causou a morte de
pelo menos um terço da população do continente
europeu.
( )

Foram proibidos os encontros públicos; as
pessoas acometidas pela doença deviam
permanecer em suas casas e, em alguns
casos, eram expulsas da cidade.

( )

Os funerais públicos foram proibidos; os
corpos dos mortos deixaram de ser
sepultados nos arredores ou dentro das
igrejas e passaram a ser enterrados fora
dos muros da cidade.

( )

Vinagre, água de rosas e cravo-da-índia,
dentre outros recursos com substâncias
aromáticas, eram utilizados como remédios
para conter a peste negra.

( )

Médicos, padres e tabeliões, cujo dever
profissional deveria ser zelar pelos aspectos
sanitários, espirituais e jurídicos, foram
proibidos de visitar ou assistir os
moribundos.

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.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.

37. A palavra “ariano” se referia a um grupo de
línguas indo-europeias até que Houston Stewart
Chanberlain, inspirado em Joseph-Arthur de
Gobineau, passou a usá-la com conotações raciais,
destacando a superioridade sobre os “semitas”.
Semita, por sua vez, era um termo utilizado para
indicar um grupo de línguas que incluía
A)

hebraico e árabe.

B)

inglês e francês.

C)

alemão e austríaco.

D)

latim e grego.

38. Atente ao que se diz a respeito da América
Latina no período entre 1946 e 1956.
I.

Era considerada lugar de pobreza
generalizada que contrastava com a
prosperidade e o desenvolvimento da
sociedade de consumo presente nos EUA e
no Canadá.

II.

Na América Latina, regimes ditatoriais
chegaram ao poder prometendo reformas
sociais, mas invariavelmente adotaram a
tirania e a corrupção como meio de
governar.

III.

Essa época foi de grande florescimento
econômico em diferentes países da América
Latina, graças aos investimentos pós-guerra
na agricultura.

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.
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39.

Relacione corretamente os tipos de
intolerância ou fanatismo listados a seguir aos
grupos que praticam atos violentos contra pessoas,
baseados na intolerância e na crença em verdades
absolutas, numerando a Coluna II de acordo com a
Coluna I.
Coluna I

Coluna II

1. Intolerância
religiosa

( )

Ku Klux Klan;
Neonazismo

2. Racismo

( )

Macartismo;
Revolução Cultural
Maoísta

( )

Cruzadas; Caça às
Bruxas

( )

Hooligans; Torcidas
Organizadas

3. Fanatismo
esportivo
4. Sectarismo
político

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

2, 4, 1, 3.

B)

1, 2, 3, 4.

C)

3, 1, 4, 2.

D)

2, 3, 1, 4.

40.

Atente ao que se diz a respeito da longa
relação entre Rússia e Cuba, que se estende desde
1970 aos dias atuais.
I.

Entre as décadas de 1970 e 1980, em Cuba,
os produtos russos substituíram geladeiras,
televisores e outros artigos de consumo
americanos.

II.

Em 1991, as dívidas de Cuba com a União
Soviética chegavam a 35 bilhões de dólares.
No ano de 2014, a Federação Russa, na
qualidade de Estado sucessor da União
Soviética, perdoou 90% dessa dívida.

III.

As relações diplomáticas e econômicas entre
Cuba e Rússia se intensificaram após a
eleição de Donald Trump para presidente
dos EUA.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 1.
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