UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2019.2
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 22 de julho de 2019
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 verdadeiro benfeitor ajuda e passa.
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 4,
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 2019.2 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 22 de julho de 2019 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 30 de julho de 2019.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2019.2.
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 item 118 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 2019.2, de acordo com o inciso I, alínea k do item 118 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 4.
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

III.

Se a distância real entre dois pontos é de
4,15 km e a distância no mapa é 8,3 cm,
pode-se concluir que a escala dessa
representação cartográfica é de 1:50000.

IV.

Na escala de 1:80.000, a distância real entre
dois pontos é de 6 km. Dessa forma é correto
concluir que a distância no mapa entre esses
dois pontos é de 7 cm.

01. “O tipo mais notório de ciclone é o furacão.
Aproximadamente 90 ciclones são responsáveis a
cada ano, em média, por mais de 20.000 mortes,
além de causarem prejuízos imensos ao patrimônio
e um risco sério à navegação, devido aos efeitos
combinados dos ventos forte, dos mares agitados e
das enchentes causadas pelas chuvas fortes e
tempestades costeiras.”

É correto o que se afirma somente em
a

Barry. R.G e Chorley. R. J. Atmosfera, tempo e clima. 9
ed. Porto Alegre. Bookman. 2013. p. 331.

Considerando o texto acima, analise as seguintes
afirmações:
I.

A nomenclatura extratropical distingue os
ciclones formados nos extratrópicos dos
formados nos trópicos, cuja gênese é
diferente.

II.

O processo de formação ou intensificação de
um ciclone é denominado ciclólise.

III.

Um ciclone tropical pode se originar a partir
de um distúrbio inicial e começa a se
desenvolver formando uma tempestade e
depois uma depressão tropical.

IV.

Enquanto nos ciclones extratropicais os
ventos mais intensos ocorrem perto da
tropopausa, nos ciclones tropicais eles
ocorrem nos baixos níveis da troposfera.

É correto o que se afirma em
A)

II, III e IV apenas.

B)

I, II e III apenas.

C)

I e IV apenas.

D)

I, II, III e IV.

A)

III.

B)

II e IV.

C)

IV.

D)

II e III.

03. “A maioria dos estudos sobre sistemas fluviais
emprega uma classificação baseada em quatro
padrões de canais designados de retilíneo,
meandrante, entrelaçado e anastomosado, [...]
Esses quatro podem ser caracterizados em função
de parâmetros morfométricos dos canais [...]. ”
Teixeira, W. et al. (org.). Decifrando a Terra. Riccomini, C.,
Giannini, P.C.F. e Mancini, F. Rios e processos aluviais. São
Paulo. Oficina de texto. 2001. p. 197.

Os sistemas fluviais entrelaçados caracterizam-se,
entre outros, pelo(a)
A)

ocorrência em regiões de clima semiárido com
forte escoamento superficial.

B)

amplo predomínio da carga de fundo e pela
presença de declividades médias a altas
maiores do que cinco graus.

C)

presença de canais muito sinuosos largos, de
pequena profundidade e barras de pontal.

D)

complexidade de canais de baixa energia e
interconectados em regiões alagadas de clima
úmido.

02. “Os cartógrafos trabalham com uma visão
reduzida do território, sendo necessário indicar a
proporção entre a superfície terrestre e a sua
representação. Esta proporção é indicada pela
escala. A escala representa, portanto, a relação
entre a medida de uma porção territorial
representada no papel e sua medida real na
superfície terrestre.”
IBGE. Introdução à cartografia. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
livros/liv44152_ cap2.pdf. p.25.

Considerando as relações numéricas entre distância e
escala cartográfica, analise as afirmações a seguir:
I.

II.

Em uma representação cartográfica onde a
escala é de 1:100.000, a distância entre duas
cidades é de 12 cm. Dessa forma, a distância
real é de 1200 metros.

04. As massas de ar são parcelas do ar
atmosférico que podem se formar sobre o
continente ou sobre o oceano e geralmente
adquirem as características dos locais onde foram
produzidas. Dentre as massas de ar que atuam no
Brasil, a Massa Tropical Atlântica é
A)

quente e úmida, e atua nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil.

B)

quente e seca, no Chaco paraguaio e oeste
paulista.

C)

fria e instável, e atua no Centro–Sul do Brasil
no inverno.

D)

quente e úmida, e atua no litoral da região
Sudeste do Brasil.

A distância de 3,5 cm em um mapa na escala
de 1:2500 é igual a 87,5 metros no terreno.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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05. A FAO – Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação – conceitua floresta
como “qualquer área medindo mais de 0,5 ha com
árvores maiores que 5 m de altura e cobertura de
copa superior a 10%, ou árvores capazes de
alcançar estes parâmetros in situ. Isso não inclui
terra que está predominantemente sob uso agrícola
ou urbano”.
FAO – Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação FAO (2004).
http://www.fao.org/forestry/media/7797/1/0/

Considerando o estado atual das áreas florestais
brasileiras, é correto afirmar que
A)

B)

o Brasil possui cerca de 1,2 milhões de hectares
de florestas plantadas, principalmente
seringueira, que representam 93% do total.
o conjunto das formações florestais brasileiras,
abrange uma área de 4,2 milhões de km2, o
que representa 30% de todas as florestas
tropicais do mundo.

C)

o Brasil é um país florestal com
aproximadamente 524 milhões de hectares e
61,5% do seu território de florestas naturais e
plantadas.

D)

a Mata Atlântica abriga florestas densas e
abertas, além de uma diversidade de
ecossistemas, como florestas estacionais,
florestas de igapó e campos alagados.

06. O uso de energia no Brasil começou a
apresentar incrementos elevados a partir do término
da II Guerra Mundial, impulsionado pelo expressivo
crescimento demográfico, por uma urbanização
acelerada, pelo processo de industrialização e pela
construção de uma infraestrutura de transporte
rodoviário de característica energointensiva.
Tolmasquim, M. T.; Guerreiro, A. e Gorini R. Matriz
Energética Brasileira, uma prospectiva. Novos estudos.
2007. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/nec/n79/03.pdf

07. Atente para o seguinte excerto: “[...] é,
essencialmente, o equilíbrio vertical da crosta
terrestre (litosfera) sobre o substrato mantélico,
controlado pela diferença de densidade das rochas
que compõem a crosta e o manto. O relevo
(topografia) resultante das diferenças de densidade
na crosta é variável devido a mudanças de
espessura dos pacotes litosféricos: o acúmulo de
material gera sobrepeso e, consequentemente,
ocorre afundamento da região (subsidência),
enquanto o alívio de peso pode induzir emergência
do terreno (soerguimento)”.
Faustinoni, J. M. e Dal Ré Carneiro, C. Movimentos da
crosta e relações entre Tectônica e dinâmica atmosférica.
Terra e didática Unicamp. São Paulo. 2015.

O excerto acima descreve o processo e apresenta o
conceito de
A)

silicificação.

B)

astenosfera.

C)

isostasia.

D)

subducção.

08. “A questão da degradação dos recursos
naturais renováveis configura um dos mais sérios
problemas que afeta o quadro socioambiental no
Nordeste do Brasil. [...]. Os desmatamentos
desordenados e as queimadas integram os sistemas
tecnológicos rudimentares que têm sido
secularmente praticados nos sertões secos
nordestinos e, em particular, no Estado do Ceará.”
Silva, J. B. et al. Litoral e sertão, natureza e sociedade no
nordeste brasileiro. Oliveira, V. P. V. de. A Problemática da
degradação dos recursos naturais no domínio dos sertões
secos do Estado do Ceará-Brasil. p. 209. Fortaleza. 2006.

Considerando o texto acima, é correto concluir-se
que a questão da degradação dos recursos naturais
no Nordeste brasileiro
A)

é apenas uma questão de ordem ambiental que
poderia ser equacionada a partir da
implementação de ações de reflorestamento e
recuperação da vegetação ciliar.

B)

se agrava com a degradação da cobertura
vegetal, que pode inviabilizar a manutenção da
fauna, comprometendo os recursos hídricos e
acentuando os processos erosivos decorrentes
do escoamento superficial.

C)

está relacionada a áreas específicas da região,
uma vez que os sistemas ambientais que
compõem o bioma caatinga encontram-se
pouco alterados e não têm uma relação direta
com as formas de uso.

D)

relaciona-se apenas com as condições de
escassez hídrica, ocorrência de El Niño e a
irregularidade das chuvas na região, fatores
que determinam a degradação dos recursos
naturais nos sertões secos do Nordeste
brasileiro.

Sobre o consumo e produção de energia no Brasil, é
correto afirmar que
A)

a maior parcela da energia consumida destinase às indústrias, representando pouco mais de
34% do consumo.

B)

o consumo de energia residencial no Brasil está
atrás do consumo industrial e do setor
agropecuário.

C)

de maneira geral as perdas de energia elétrica
no Brasil representam menos de 1% na
composição do consumo total.

D)

a energia eólica gerada no Brasil é de baixo
custo em relação às demais e não provoca
nenhum tipo de impacto ambiental.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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09. As rochas magmáticas são rochas de origem
primária resultantes da consolidação do magma, que
pode ocorrer desde a superfície até vários níveis de
profundidade. Esse importante grupo de rochas
apresenta características distintas quanto a sua
composição mineralógica e textura. Sobre essas
rochas, é correto afirmar que
A)

a textura do tipo microgranular se deve a um
resfriamento muito lento formando cristais
microscópicos.

não haverá Horário de Verão na temporada
2019/2020’”.
Fonte: Portal G1. 5 de abril de 2019. “Governo informa que
neste ano não haverá horário de verão”. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/05/gover
no-anuncia-fim-do-horario-de-verao.ghtml

Acerca das discussões sobre o Horário de Verão no
Brasil, é correto afirmar que
A)

costumava ser adotado apenas nos estados
brasileiros mais distantes da linha do equador,
onde a diferença de fotoperíodo permite que
essa medida proporcione economia no consumo
de energia.

B)

os tipo mais comuns são os granitoides e
quartzitos, que são rochas mais resistentes.

C)

a textura de uma rocha magmática intrusiva
depende da velocidade do seu resfriamento.

B)

D)

dentre os exemplos de rochas intrusivas,
destacam-se os granitos, os mármores e as
ardósias.

foi adotado para que se ampliasse o tempo de
lazer e diminuísse a criminalidade nas grandes
cidades.

C)

desde sua primeira implantação, foi adotado
apenas em alguns estados localizados nas
proximidades do Trópico de Capricórnio,
sempre entre os meses de maio e outubro.

D)

por decisões governamentais, somente a partir
de 2008 o Horário de Verão passou a ter
caráter permanente em todos os estados do
Brasil.

10. O conceito de domínios morfoclimáticos foi
proposto, no Brasil, nos anos 1960, pelo geógrafo
Aziz Ab'Saber. Essa proposta de classificação
identificou seis domínios morfoclimáticos, dentre os
quais o Domínio das Regiões Serranas Tropicais
Úmidas ou dos Mares de Morro extensivamente
florestados que têm dentre as suas características
A)

B)

C)

D)

a presença de unidades geomorfológicas, como
as depressões sertanejas, que são superfícies
de erosão em rochas cristalinas que se
apresentam suavemente onduladas, podendo
ser interrompidas por campos de inselbergs e
cristas residuais em climas semiáridos.
o desenvolvimento em uma área de rochas
cristalinas sujeitas a intensas precipitações
pluviométricas anuais, onde há um extensivo
processo de mamelonização e níveis de
pedimentos embutidos.
os problemas ambientais associados a
degradação dos solos arenosos a partir da
degradação da vegetação campestre pelo
sobrepastoreio e por práticas agrícolas que
provocam processos erosivos pluviais com o
surgimento de ravinas.
o fato de englobar setores equatoriais e
subequatoriais, onde predominam condições de
clima quente e úmido além da presença de
rochas sedimentares da Bacia Amazônica e
rochas do embasamento cristalino.

11.

Atente para o seguinte trecho de uma notícia:

“O porta-voz da Presidência da República, informou
nesta sexta-feira (5) que não haverá horário de
verão neste ano (...): ‘após estudos técnicos que
apontam para a eliminação dos benefícios por conta
de fatores como iluminação mais eficiente, evolução
das posses, aumento do consumo de energia e
mudança de hábitos da população, decidimos que

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

12. Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou
falso, o que se afirma a seguir sobre as redes
urbanas e o sistema de cidades.
(

)

A rede urbana é formada pelo conjunto de
cidades que se interligam umas às outras
por meio de sistemas de transporte e de
telecomunicações, através dos quais se
dão os fluxos de pessoas, mercadorias e
informações.

(

)

quanto mais complexa a economia de um
país ou região, menores são a urbanização
e a quantidade de cidades que articulam
sua rede urbana.

(

)

com as novas acelerações da globalização
e o consequente aumento dos fluxos
informacionais, materializa-se um sistema
de cidades no mundo, cujos pontos de
interconexão são as chamadas cidades
globais.

(

)

a partir da noção de hierarquia urbana no
sistema de cidades contemporâneo, o que
define a integração entre as pessoas é a
distância que separa os lugares dos
núcleos mais urbanizados.

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

F, V, V, F.

B)

V, F, F, F.

C)

V, F, F, V.

D)

V, F, V, F.
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13.

As mudanças climáticas no planeta Terra
podem ser causadas por fenômenos naturais que
provocam alterações em diversas escalas e tempos
geológicos e por impactos ocasionados pela ação
humana, que também têm alterado o clima no
planeta. Numere as definições dos fenômenos
climáticos que causam impacto na sociedade, abaixo
apresentadas, de acordo com a seguinte indicação:

15. Atente para o seguinte excerto sobre a
geopolítica do século XXI:

1. Chuva ácida;

Fonte: Sputnik Brasil. 16 de junho de 2019. Disponível em:
https://br.sputniknews.com/mundo/2019061614069035estariam-russia-china-e-india-preparando-respostaconjunta-aos-eua/

2. Aquecimento global;
3. Efeito estufa;
4. Ilha de calor.
(

)

Consiste na retenção do calor irradiado
pela superfície terrestre nas partículas de
gases de água em suspensão na
atmosfera, evitando que a maior parte
desse calor se perca no espaço exterior.

(

)

Resulta da elevação das temperaturas
médias nas áreas urbanizadas das
grandes cidades, em comparação com
áreas vizinhas.

(

)

Trata-se do aumento da temperatura do
planeta em decorrência do desequilíbrio
da composição atmosférica causado pela
emissão de certos gases que têm
capacidade de absorver calor, provocando
aumento do nível do mar e causando
prejuízo na produtividade agrícola, entre
outros impactos socioambientais.

(

)

É um fenômeno provocado pela elevação
anormal dos níveis de acidez da
atmosfera, em consequência do
lançamento de poluentes produzidos,
sobretudo por atividades urbanoindustriais.

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

2, 3, 4, 1.

B)

3, 4, 2, 1.

C)

1, 4, 2, 3.

D)

2, 3, 1, 4.

14.
A)

“Devido a todo o seu potencial econômico, enorme
população e localização geográfica próxima, a China,
a Índia e a Rússia desempenham um papel
estabilizador na política mundial, (...) que permite
também aos três países solucionarem determinados
problemas entre si através do diálogo”.

Considerando o excerto acima e o que se sabe sobre
a geopolítica do século XXI, é correto afirmar que
A)

a Rússia, um histórico agente da geopolítica
mundial, alterou suas estratégias diplomáticas
com a Europa e com os Estados Unidos e não
mais se coloca como uma potência capaz de
confrontar os interesses do ocidente.

B)

os Estados Unidos encaram o fortalecimento da
cooperação entre China e Rússia como uma
ameaça à sua hegemonia política mundial.

C)

o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem
estimulado o aumento das tarifas sobre as
importações da China, e em resposta, Pequim
amplia sua relação comercial com os Estados
Unidos.

D)

com Donald Trump na presidência, os Estados
Unidos esboçam uma aproximação diplomática
e comercial com a China, a Índia e a Rússia.

16. Há um crescente debate no Brasil sobre a
formação e a diversidade étnica da população, em
especial sobre o papel dos povos indígenas e a
valorização da sua cultura. Considerando esse
assunto, assinale a afirmação verdadeira.
A)

A cultura dos povos indígenas no Brasil passa
por grandes transformações, entre as quais
podem ser citadas o fim das relações coletivas
de trabalho nas aldeias e o aumento da noção
de propriedade privada na relação com a terra.

B)

Depois de décadas de repressão e de medidas
políticas que provocaram genocídio de povos
indígenas no território nacional, atualmente
eles têm recebido garantias importantes de
demarcação de suas terras e de valorização de
seus costumes.

C)

No Brasil, como as taxas de alfabetização dos
povos indígenas são mais altas do que a taxa
da população não indígena, as heranças
originárias sobre suas línguas, crenças e
tradições estão asseguradas para as próximas
gerações.

D)

O princípio que assegura as condições de vida
em comunidade e a demarcação de terras para
a habitação dos povos indígenas se embasa no
fato de os mesmos terem sido os primeiros
habitantes do território.

A ciência geográfica costuma estudar

a diferenciação de áreas com base no uso
avançado de geotecnologias.

B)

a influência que as condições geológicas
exercem sobre o homem.

C)

as relações próprias da natureza, as relações
próprias da sociedade e, de forma integrada, as
relações entre a sociedade e a natureza.

D)

a morfologia, na paisagem, de diferentes
fatores, em especial os climáticos e os
ecológicos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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17.

Atente para as seguintes afirmações sobre a
organização da produção agropecuária
contemporânea:
I.

Os sistemas agrícolas e a produção pecuária
podem ser classificados como intensivos e
extensivos, de acordo com o grau de
capitalização, a maquinaria e o índice de
produtividade neles apresentados.

II.

Na agricultura familiar, os circuitos
produtivos estão envolvidos com setores
industriais e de serviços nos quais é
imprescindível o uso de agrotóxicos,
colheitadeiras, sistemas de irrigação e
estruturas complexas de armazenagem e
transporte.

III.

O cultivo de espécies vegetais únicas em
grandes extensões de terra, tais como soja,
trigo e milho, favorecem a biodiversidade e
impedem a proliferação de pragas na
agricultura.

19. O processo de desenvolvimento do capitalismo
é marcado por várias fases, cada uma apresentando
diferentes características. Sobre a natureza e a
particularidade de cada uma dessas fases, é correto
afirmar que
A)

a Primeira Revolução Industrial empregou
tecnologias informacionais no processo
produtivo, incluindo robótica e engenharia
genética.

B)

a Revolução Técnico-Científica ficou marcada
pelo uso dos combustíveis fósseis nos processos
de produção, em virtude da expansão da
locomotiva a vapor.

C)

o Capitalismo Mercantil reestruturou o alcance
global dos conglomerados financeiros,
permitindo que os fluxos de capital ocorressem
sem a necessidade física da moeda.

D)

Os cartéis e os trustes se tornaram grande
expressão das fusões e incorporações de
empresas ocorridas em determinados setores
da atividade econômica a partir do início do
século XX.

Está correto somente o que se afirma em
A)

I e II.

B)

III.

C)

I.

D)

II e III.

20. No que tange às principais características que
definem a geografia regional do Brasil, assinale a
afirmação verdadeira.
A)

A vasta extensão de suas chapadas, a pobreza
do solo e a diversidade e complexidade de seus
ecossistemas fazem com que a região CentroOeste ainda seja um ambiente intocável, com
preservação do seu bioma original.

B)

No Brasil, com exceção do Sul e Sudeste, todas
as demais regiões recebem benefícios do
programa de governo Bolsa Família,
responsável, entre outros, pela redefinição dos
fluxos migratórios no sentido periferia-centro
do Território Nacional.

C)

Muitas transformações acontecem na região
Nordeste, em especial o desenvolvimento da
atividade industrial, o crescimento de
importantes áreas metropolitanas e a expansão
da fronteira agrícola, com o plantio da soja e da
fruticultura.

D)

O rápido desenvolvimento da região Sudeste do
Brasil provocou uma descentralização da sua
atividade industrial, tornando estados como São
Paulo e Rio de Janeiro grandes centros
financeiros sem expressão produtiva
manufatureira.

18.

Considerando as fontes de energia e sua
importância estratégica para a economia, a
sociedade e o meio ambiente, assinale a afirmação
verdadeira.
A)

O petróleo continua a ser a principal fonte de
energia do planeta, seguido pelo carvão mineral
e o gás natural.

B)

Apesar de a energia de fonte solar apresentar
inúmeras vantagens no que tange aos custos
de produção, a opinião pública mundial tem
exercido pressão contrária à instalação de
usinas, em função de sua alta carga poluente.

C)

D)

As usinas eólicas são viáveis em regiões onde a
velocidade média dos ventos apresente
potencial para gerar energia a partir de
aerogeradores e isso exclui, no mundo,
continentes como Ásia e Europa.
A composição da matriz mundial de produção
de energia elétrica praticamente não mudou do
começo do século XX até o início do século XXI,
o que nos leva a crer que não há formas de
extração de energia sem grandes impactos
ambientais.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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PROVA IV - HISTÓRIA
21.

A chegada de uma frota portuguesa liderada
pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral em 21 de abril de
1500 no litoral do atual estado da Bahia foi
precedida por outro grande evento das navegações
lusitanas que estimulou o rei D. Manuel I, o
venturoso, a investir nesse importante
empreendimento marítimo e comercial para o
Estado português. Esse evento da expansão
marítima portuguesa que precedeu a viagem
cabralina foi

23. A partir do século XVI, um processo de
expansão e interiorização da colonização portuguesa
nos territórios do que hoje é o Brasil foi produzindo
uma rede de núcleos urbanos fora do espaço da
zona litorânea. Esses núcleos urbanos existiam em
função das atividades econômicas realizadas pelos
colonos nas diversas regiões do interior da América
portuguesa. Considerando as atividades econômicas
que foram importantes para o processo de
interiorização durante a colonização do Brasil, atente
para as seguintes afirmações:
I.

A indústria têxtil e metalmecânica,
introduzida com a chegada de imigrantes
europeus ao sudeste do Brasil, foi
fundamental na colonização.

A)

a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas em
outubro de 1492, o que se configurou como
Descobrimento da América.

B)

a viagem comandada por Vasco da Gama, que
contornou a África e alcançou a Índia e suas
especiarias, depois regressando a Lisboa em
1498.

II.

A pecuária bovina, realizada tanto nos
sertões nordestinos quanto nos pampas
gaúchos, promoveu a ocupação de vastas
áreas interiores no Brasil.

C)

a realização da primeira viagem de
circunavegação do globo iniciada sob o
comando de Fernão de Magalhães e concluída
por Sebastião Del Cano.

III.

A prospecção e mineração de metais e
pedras preciosas foram responsáveis pela
formação de várias cidades coloniais
brasileiras, sobretudo na região de Minas
Gerais.

D)

a chegada de Gaspar Corte-Real à Terra Nova,
na América do Norte, em 1500, comprovando
ser possível uma viagem da Europa à América.

IV.

As bandeiras de apresamento de africanos e
o comércio de escravos negros fizeram
surgir importantes agrupamentos urbanos
na Amazônia.

22.

Atente para o seguinte excerto: “...A partir de
minhas pesquisas em Portugal, eis a lista dos
“crimes” de 235 moradores da Bahia processados
pela Santa Inquisição entre 1546 a 1821, data em
que é extinto este tribunal eclesiástico: judaísmo:
96; bigamia: 34; blasfêmia: 33; sodomia: 18;
gentilismo: 12; luteranismo: 10; feitiçaria: 10;
contra a Inquisição: 8; falsos padres: 6;
irreligiosidade: 6; solicitação: 2”.
MOTT, L. Bahia: inquisição e sociedade [online]. Salvador:
EDUFBA, 2010. p.24.

No excerto acima, Luiz Mott apresenta um aspecto da
história colonial brasileira que corresponde
A)

B)

C)

D)

ao forte controle estatal sobre a moralidade
pública a partir da realização de Tribunais de
Inquisição, comandados por juízes laicos vindos
de Portugal.
à busca da Coroa Portuguesa por um equilíbrio
na sociedade colonial, combatendo, através da
Santa Inquisição, práticas discriminatórias e
promovendo a inclusão social.
ao apoio do Estado português às Igrejas Cristãs
Reformadas instaladas na colônia portuguesa
para que fizessem, através da Santa Inquisição,
uma restauração moral na população colonial.
à atuação da Santa Inquisição Católica na
tentativa de impedir o crescimento de outras
religiões e igrejas na colônia, garantindo seus
dogmas e o predomínio do seu modelo de
sociedade.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

É correto o que se afirma somente em
A)

I e IV.

B)

II e IV.

C)

II e III.

D)

I e III.

24. Durante treze anos a família real portuguesa
esteve no Brasil, que foi sede do império
ultramarino português. Nesse período, diversas
medidas tomadas pela corte proporcionaram
transformações profundas na economia, na política e
na cultura do Brasil. Assim, é correto afirmar que,
nesse período, ocorreu
A)

a Revolução Pernambucana, em 1817, contra a
opressão dos tributos para custear a corte no
Rio de Janeiro, que marcou a insatisfação dos
brasileiros contra a exploração portuguesa.

B)

a Confederação do Equador, em 1824, que foi
uma rebelião das províncias nordestinas contra
o autoritarismo, que pretendia a fundação de
uma república por estas partes do Brasil.

C)

a Noite das Garrafadas, episódio que envolveu
apoiadores do rei e seus opositores, logo antes
de sua abdicação e retorno para Portugal.

D)

expulsão do rei português de terras brasileiras,
por sua resistência em aceitar a constituição
elaborada pela Assembleia Constituinte e a
imposição de uma constituição por ele
outorgada.
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25.

Durante o segundo reinado, havia, no Brasil,
cerca de 20 mil pessoas que podiam ser eleitores e
escolher deputados e senadores (0,4% da
população), eles eram homens, católicos e com
renda anual superior a 200 mil-réis. Havia ainda no
Brasil 2,2 milhões de mulheres livres, 1,8 milhão de
homens livres pobres, algo em torno de 1,7 milhão
de escravos e escravas e outro grande número de
pessoas sem acesso ao voto (praças, estrangeiros,
religiosos em regime de clausura, mendigos e não
católicos em geral).
Fonte: Brasil 500 anos. IstoÉ, p.72.
Estabilização no Império.

Considerando esse aspecto da política brasileira,
durante o império, explícito nos dados citados, é
correto afirmar que
A)

B)

havia uma representação proporcional dos
variados grupos sociais na política e no poder
durante a monarquia no Brasil, daí poder-se
dizer que se tratava de um sistema
democrático.
apenas o homem, com qualquer renda, poderia
ser candidato nas eleições durante a
monarquia; a exclusão das mulheres era fator
comum a todas as nações do mundo.

C)

a restrição do direito ao voto aos estrangeiros,
praças, mendigos e analfabetos que havia no
império tem sido mantida até hoje no Brasil.

D)

se estabelecia uma participação política de
caráter censitário, ou seja, usava-se um
critério, o do rendimento anual, para restringir
o direito a votar e a ser votado.

26.

Considerando a economia cearense do século
XIX, no que diz respeito à produção industrial,
atente para o seguinte excerto e assinale a opção
que o completa corretamente:
“Durante o século XIX, com o avanço da indústria
têxtil na Europa, aumentou consideravelmente a
demanda pelo produto. A partir de meados do
século XIX, a queda na produção de outros
fornecedores e a Guerra da Secessão (1861-64) nos
Estados Unidos, poderoso concorrente, contribuíram
para expandir significativamente a indústria
_________________”

C)

algodoeira, que dinamizou o comércio da
capital, Fortaleza, tornando-a hegemônica na
província.

D)

açucareira, que foi fundamental para o
desenvolvimento de Fortaleza e das demais
cidades de sua região metropolitana.

27. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe dentro
de seu próprio governo e estabeleceu um regime
que ficou conhecido como “Estado Novo”. Sobre
essa etapa da história do Brasil republicano, é
correto afirmar que
A)

adotou, como modelo legal, a constituição
autoritária da Polônia, marcada pela censura e
centralização do poder, típicas de Estados
autoritários europeus.

B)

o Governo Vargas adotou as formas de Estado e
governo criadas pela U.R.S.S., estabelecendo o
comunismo como modelo econômico.

C)

instituiu a normalidade democrática,
promovendo a ampla participação de todos os
setores de pensamento político em seu novo
governo.

D)

promoveu uma eleição para uma Assembleia
Nacional Constituinte que estabeleceria uma
Carta Magna plenamente democrática,
chamada de Constituição Cidadã.

28. Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano
Bresser e Plano Verão foram planos econômicos que
adotaram medidas para tentar retirar o Brasil do
quadro de inflação alta e que marcaram uma etapa
significativa da história republicana brasileira.
Considerando esse período e o contexto histórico,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

Governos militares pós 1964 tentaram reduzir o
crescente ritmo de investimentos estatais em
setores da economia brasileira originados nos
governos de Juscelino Kubitschek e João
Goulart.

B)

O governo de José Sarney, que herdou uma
inflação crescente no fim dos governos militares
e, na tentativa de contê-la, lançou mão de
planos econômicos variados sem obter sucesso.

C)

Na tentativa de conter o avanço inflacionário
sobre os salários, Fernando Henrique Cardoso
aplicou, sem sucesso, vários planos econômicos
até acertar com o Plano Real.

D)

Os governos Lula utilizaram esses planos
econômicos como forma de conter a alta
inflacionária resultante das medidas adotadas
por Fernando Henrique Cardoso no final de seu
segundo governo.

COSTA, Maria Clélia Lustosa. Fortaleza, capital do Ceará:
transformações no espaço urbano ao longo do século XIX.
Revista do Instituto do Ceará - 2014, p.94.

A)

de couro, baseada na produção de gado vacum,
cuja exportação garantiu a Aracati a hegemonia
econômica da província.

B)

siderúrgica, sobretudo após a inauguração do
Porto do Mucuripe, que deu vazão à grande
exploração do minério de ferro proveniente do
Cariri.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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29.

Candidato eleito pela LEC (Liga Eleitoral
Católica), Menezes Pimentel foi Governador do
Ceará e depois Interventor Federal no Ceará,
durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, tendo
ficado à frente do governo do estado de 1935 até
1945. Atente ao que se afirma a seguir sobre o
governo de Menezes Pimentel:
I.

Nesse governo se deu o ataque de forças
militares à comunidade do Caldeirão da
Santa Cruz do Deserto, localizada no Cariri
cearense e liderada pelo Beato José
Lourenço, que resultou em muitos mortos.

II.

Seu governo e sua interventoria ocorreram
em um momento de grande pacificação
social, o que possibilitou uma boa relação
política com seus opositores e o respeito à
liberdade de expressão.

III.

Eleito em nome da fé, das tradições
familiares e da Pátria, quando se tornou
interventor, instituiu a delação, a
perseguição política e as prisões arbitrárias
de inimigos políticos e de intelectuais como
Rachel de Queiroz e Jáder de Carvalho.

IV.

Sob o comando de Pimentel, foi garantido o
funcionamento de lojas maçônicas, centros
espíritas e locais de prática de religiões afrobrasileiras, pois prevalecia o ideal do Estado
laico.

C)

o plebiscito que derrotou o sistema
parlamentarista implantado em 1961 pelo
Congresso Nacional; a proposição das reformas
de base que provocariam transformações na
sociedade brasileira e a oposição ao seu
governo de organizações de direita, como o
Ipes e o Ibad.

D)

a Política Externa Independente – PEI –,
desconsiderando a ideologia dos países com os
quais o Brasil comercializaria; medidas
econômicas austeras que restringiram o crédito
e congelaram salários, e medidas
moralizadoras, como as proibições do uso de
biquinis em concursos de miss e da prática de
rinhas de galo.

31. Os dois povos que foram os principais
responsáveis pela construção da sociedade
mesopotâmica foram os
A)

sumérios e os acadianos.

B)

fenícios e os anatólios.

C)

gregos e os romanos.

D)

hititas e os egípcios.

Está correto o que se afirma somente em

32. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma nos itens abaixo sobre as
monarquias ibéricas.

A)

I e IV.

(

)

B)

II e III.

A formação das monarquias ibéricas está
ligada ao processo de reconquista cristã.

C)

I e III.

(

)

D)

II e IV.

As monarquias nacionais ibéricas se
formaram antes das monarquias francesa
e inglesa.

(

)

O reino de Castela foi o único domínio
espanhol que não contou com minorias
étnicas e religiosas.

(

)

Defenderam tolerância e respeito, não
obstante a maioria dos reinos cristãos.

30.

Eleito presidente da República em 3 de
outubro de 1960, Jânio Quadros assumiu o cargo em
31 de janeiro de 1961. Contudo, seu governo foi
inconcluso, não completou sequer 7 meses, uma vez
que renunciou ao seu mandato em 25 de agosto de
1961. Alguns dos aspectos que marcaram o seu
governo e são considerados responsáveis por sua
curta duração foram:
A)

B)

a aprovação da CLT, que garantia direitos aos
trabalhadores; a concessão do direito ao voto
para as mulheres e a criação da PETROBRÁS,
estabelecendo o controle estatal na exploração
de petróleo e produção de combustíveis fósseis,
desagradando as empresas estrangeiras do
setor.
a reforma do sistema nacional de previdência
social, que retirou direitos dos trabalhadores; a
mudança na política de proteção das terras
indígenas e quilombolas e, na política externa,
apoio aos EUA na sua política em relação à
delicada situação entre Israel e Palestina.

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

V, F, V, V.

B)

F, V, V, F.

C)

V, F, F, F.

D)

F, V, F, V.

33. Com a morte de Alexandre, o Grande, iniciouse a fase conhecida como Helenismo. Considerando
os valores e ideais desse período, atente para os
seguintes itens:
I.

favorecimento da unificação entre a cultura
superior e a cultura popular;

II.

reforço dos elos entre o indivíduo e a
comunidade, repudiando o individualismo;

III.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

destaque para os ideais filosóficos do
epicurismo e do estoicismo.
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É correto somente o que consta em
A)

I e II.

B)

II e III.

C)

III.

D)

I.

37. As invenções do final do século XIX que
revolucionaram a vida pública e privada no século
XX foram as seguintes:
A)

antibiótico, transfusão de sangue, éter, pílula
anticoncepcional.

B)

avião, bomba atômica, radiografia, automóvel.

C)

rádio, aspirador de pó, bicicleta, geladeira.

34.

D)

fonógrafo, cinematógrafo, lâmpada, telefone.

1. Luteranos;

38. A República de Weimer (1919-1933) foi o
período da história da Alemanha em que

2. Calvinistas;

A)

foi assinado o Tratado de Locarno, estabelecido
entre a Alemanha e a Grã-Bretanha.

B)

se caracterizou uma grave crise política
econômica e cultural.

C)

o ministro do exterior, Rathenau, foi
assassinado por opor-se ao Tratado de
Versalhes.

D)

surgiram os conselhos de soldados para
reprimir os operários que controlavam o país.

Numere os ideais das reformas religiosas que
ocorreram no decorrer do século XVI, apresentados
abaixo, de acordo com os seguintes representantes
dos movimentos reformistas:

3. Anabatistas;
4. Contrarreformistas.
(

)

Defendiam a liberdade de consciência em
matéria de fé.

(

)

Defendiam a justificação pela graça e as
obras.

(

)

Acreditavam que apenas a fé na promessa
divina era eficaz para a salvação.

(

)

Acreditavam que, na predestinação divina,
havia eleitos e condenados.

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

2, 3, 1, 4.

B)

3, 4, 1, 2.

C)

1, 2, 4, 3.

D)

4, 1, 2, 3.

39. Atente para as seguintes afirmações a
respeito dos elementos do totalitarismo nazista:
I.

II.

O racismo promovido por meio das Leis de
Nuremberg e a prática da eutanásia
aniquilam a diversidade.

III.

Utiliza o terror por meio da SS, Gestapo e
campos de concentração para promover a
repressão da dissidência.

35.

Cristóvão Colombo inicia o diário de sua
primeira viagem com uma introdução em que
recorda as circunstâncias nas quais os soberanos da
coroa de Castela e Aragão deram-lhe a tarefa de
encontrar o caminho marítimo para a
A)

Índia.

B)

África.

C)

América.

D)

China.

Ideologicamente o nazismo se utiliza da
propaganda e de organizações de massa
para construir o consenso.

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.

40. Na Itália, após as eleições de 1994, o governo
foi presidido por
36.

O conteúdo da declaração de Independência
dos Estados Unidos da América é típico do
pensamento iluminista presente nas colônias no
século XVIII. O autor de destaque desse documento
seguramente é
A)

Abraham Lincoln.

B)

George Washington.

C)

Thomas Jefferson.

D)

Samuel Adams.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

A)

Romano Prodi.

B)

Silvio Berlusconi.

C)

Giovanni Agnelli.

D)

Giuliano Amato.
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