UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2020.2
2 a FASE - 2º DIA

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
APLICAÇÃO: 21 de dezembro de 2020
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:

Maior o obstáculo, melhor o aprendizado.
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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AVISOS IMPORTANTES REFERENTES ÀS PROVAS
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 2020.2 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 21 de dezembro de 2020 e a imagem completa de sua folha de
respostas estará disponível a partir do dia 09 de janeiro de 2021.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2020.2
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 117 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 2020.2, de acordo com o inciso I, alínea k do item 117 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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PROTOCOLOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO DE
APLICAÇÃO DA PROVA
Os protocolos sanitários a seguir baseiam-se no Plano de Contingência,
referente à COVID-19, elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará:
a) A máscara facial (descartável ou reutilizável) é de uso obrigatório e deve
cobrir adequadamente o nariz e a boca do candidato.
b) O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante
todo o período de realização das provas, retirando-a apenas para ingestão
de água, sucos e similares — único período em que poderá ficar sem esse
equipamento.
c) O candidato poderá portar seu próprio frasco de álcool em gel ou outros
antissépticos para as mãos (desde que em embalagem transparente e
sem rótulo).
d) Caso esteja utilizando viseira (face shield) e óculos de proteção facial, o
candidato deverá retirá-los apenas no momento da identificação, ao
ingressar na sala de aplicação de prova, podendo voltar a utilizá-los após
concluído o procedimento.
e) Será vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos
candidatos e pelos aplicadores de provas.
f) A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do
banheiro deve ser solicitada ao fiscal de sala, o qual chamará um fiscal
volante para acompanhar o candidato no trajeto sala/banheiro/sala,
observada a restrição de uso do banheiro de uma pessoa por vez.
g) Quando do retorno do banheiro, ao adentrar a sala de prova, deverá ser
mantido o protocolo de higienização das mãos com o álcool em gel
disponibilizado em sala.
h) Caso haja necessidade de descarte da máscara de proteção facial, o
candidato deverá desprezá-la em recipiente de lixo contendo saco plástico
no seu interior de uso exclusivo para este fim.
i) A qualquer momento, caso considere necessário, o candidato poderá
solicitar da equipe de fiscalização o álcool em gel para higienização das
mãos.
****************

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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PROVA III - GEOGRAFIA
01.

“Na cartografia, os mapas têm características
específicas que os classificam e representam
elementos selecionados de um determinado espaço
geográfico, de forma reduzida, utilizando simbologia
e projeção cartográfica.”
Archela, R. S.; Théry, H. Disponível
em:http://confins.revue.org/index3483.html

O excerto acima é parte do trabalho intitulado
“Orientação metodológica para construção e leitura
de mapas temáticos”. Considerando os aspectos que
envolvem a cartografia, tipos e usos de mapas,
analise as seguintes afirmações:

03.

Com a globalização da economia, as relações
de produção e consumo têm se contraposto, cada
vez mais, à dinâmica da natureza e provocado
degradação. Isso tem ocorrido nas mais diversas
escalas espaciais e temporais, mesmo existindo um
conjunto de normas e leis que regulamentam o uso
dos ambientes naturais em vários países, além dos
acordos e tratados internacionais que versam sobre
a conservação da natureza.
Considerando essa realidade, assinale a opção que
corresponde a práticas ambientalmente
sustentáveis.
A)

Economizar água e diminuir o consumo de
carne.

Os mapas são veículos de transmissão do
conhecimento que pode ser o mais amplo e
variado possível ou o mais restrito e
objetivo possível.

B)

Usar energias limpas e consumir água em
garrafas plásticas.

C)

Utilizar menos embalagens plásticas e
privilegiar o uso de energia termelétrica.

II.

A elaboração de mapas temáticos abrange
etapas como a coleta de dados, análise,
interpretação e representação das
informações, entre outras, sobre um mapa
base.

D)

Usar copos descartáveis que não precisam ser
lavados e fazer compostagem.

III.

O nível de organização dos dados,
qualitativos, ordenados ou quantitativos, de
um mapa está diretamente relacionado ao
método de mapeamento e à utilização de
variáveis visuais adequadas a sua
representação.

I.

04.

“As queimadas na Amazônia em 2020 já
ultrapassaram o total registrado de janeiro a
dezembro do ano passado. Foram 89.604 focos de
calor detectados pelos satélites monitorados pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) até
esta quinta-feira (22), contra 89.176 em 2019.”
Dantas, C. Disponível em: https://g1.globo.com/
natureza/amazonia/noticia/2020/10/22/

É correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

B)

I e II apenas.

C)

I, II e III.

D)

II e III apenas.

Considerando os impactos espaciais e temporais das
queimadas e as possíveis ações de mitigação destas
práticas, atente para as seguintes afirmações:
I.

02.

“É importante ressaltar o caráter de
interdependência que caracteriza os principais
problemas ambientais que assolam os centros
urbanos. As questões decorrentes da expansão
urbana extensiva e desordenada internas a uma
sub-bacia hidrográfica, por exemplo, se transferem
indistintamente aos inúmeros corpos d’água que a
recobrem e podem extravasar a escala local
atingindo toda a macrobacia à qual pertencem.”

II.

No nível global, as queimadas contribuem
para a intensificação do efeito estufa ao
liberar para a atmosfera parte do carbono
que estava fixado na biomassa.

III.

Os mapas de localização dos focos de calor
são gerados a partir de imagens de
sensores embarcados em satélites
meteorológicos. Contudo, a geração e
disponibilização dessas informações não
possui utilidade no combate às queimadas
no Brasil.

Silva, L.; Travassos, L. (2012). Disponível em:https://
revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/8708/

Considerando o texto acima, é correto dizer que,
durante o período chuvoso, os problemas ambientais
urbanos mais expressivos nas bacias hidrográficas
envolvem
A)

enchentes e desertificação.

B)

chuvas de granizo e erosão.

C)

ilhas de calor e desmatamento.

D)

alagamentos e movimentos de massa.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

Algumas das consequências associadas
diretamente às queimadas são, problemas
respiratórios, atraso no início das chuvas,
fechamento de aeroportos, queda de linhas
de transmissão de energia elétrica e
acidentes rodoviários.

É correto somente o que se afirma em
A)

I e III.

B)

II.

C)

III.

D)

I e II.

Página 4

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2020.2 – PROVAS ESPECÍFICAS – GEOGRAFIA E HISTÓRIA – 2a FASE – 2º DIA – APLICADAS EM 21/12/2020

05.

“Ao norte do Maciço da Borborema, no
Nordeste Brasileiro, vários campos de inselbergues
caracterizam as depressões sertanejas. [...] Em
Quixadá, no estado do Ceará, ocorre um dos mais
representativos campos de inselbergues do Brasil.”

hidrodinâmicos e de meteorização específicos, que
propiciaram a elaboração de uma superfície de
erosão, ligeiramente inclinada, contando todas as
estruturas e rochas, independentemente de sua
natureza”.
Passos, E.; Bigarella J. J. Superfícies de erosão. In:
Geomorfologia do Brasil. Cunha, S. B.; Guerra, A, J, T.
(org.)3° ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 2003.

Maia, R. P. et al. Revista Brasileira de Geomorfologia, São
Paulo, v.16, n.2, (Abr-Jun), p.239-253, 2015.

Considerando as relações entre os aspectos do
relevo, a estrutura geológica e as condições
geoambientais presentes nos campos de
inselbergues supracitados, atente para as seguintes
afirmações:
I.

II.

III.

O trecho acima refere-se a uma feição morfológica
ou superfície de erosão conhecida como
A)

pedimento.

B)

aluvião.

Esses relevos ocorrem principalmente em
áreas de intrusões graníticas que
atualmente estão sendo exumadas pela
erosão diferencial.

C)

boulder.

D)

lápies.

Todas essas ocorrências estão associadas a
um embasamento sedimentar, resultante de
intrusões que afetaram a Província
Borborema no Pré-Cambriano.

08.

Os inselbergues podem ser considerados
como massas rochosas, em geral côncavoconvexas ou fraturadas, formadas pela
exposição subaérea de um batólito
granítico.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

I e III apenas.

Atente para o seguinte excerto que aponta
algumas características do bioma pantanal:
“O Pantanal cobre cerca de 140.000 Km2 da Bacia
do Alto Rio Paraguai e seus tributários, e
caracteriza-se como uma das maiores áreas
alagadas contínuas do planeta, reconhecida como
Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988,
como Área Úmida de Importância Internacional pela
Convenção Ramsar, e como Reserva da Biosfera e
Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco”.
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201707/041
2907-areas-proritarias-para-conservacao-dabiodiversidade-ministerio-do-meio-ambiente.pdf

Sobre esse importante ambiente, presente no
território brasileiro, é correto afirmar que
A)

se caracteriza por suas enormes dimensões,
ocupando quase 50% do território Nacional.
Sua área alagada é onde se situa a maior bacia
hidrográfica, com o maior volume de água doce
do planeta, representando o maior bloco
contínuo de floresta tropical no mundo.

B)

é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando
21% do território nacional; compreende um
conjunto diverso e bastante complexo de
ecossistemas como savanas, campos e áreas
úmidas que apresentam uma grande
diversidade de espécies, fazendo desse bioma a
savana mais diversificada do planeta.

C)

abriga um conjunto de formações florestais e
ecossistemas associados que inclui a floresta
ombrófila densa, floresta ombrófila mista,
floresta ombrófila aberta, floresta estacional
semidecidual, floresta estacional decidual, bem
como os campos de altitude e os brejos
interioranos.

D)

sua vegetação é heterogênea e influenciada
principalmente pelo Cerrado, mas apresenta
também elementos de Floresta Amazônica,
Chaco e Floresta Atlântica. Esta característica,
aliada aos diferentes tipos de solo e regimes de
inundação, é responsável pela grande variedade
de formações vegetais e pela heterogeneidade
da paisagem.

06.

Erosão é um processo que possui causas
multifatoriais, tornando-se um problema verificado
em diversos tipos de solo em todo Brasil. Com a
erosão, ocorrem impactos diversos que se refletem
em perdas agrícolas, deterioração de áreas urbanas,
comprometimento de alguns setores em bacias
hidrográficas, entre outros. Com o avanço e a
consolidação de pesquisas que investigam esse
problema, surgiram estratégias, técnicas e práticas
de manejo e conservação do solo tais como
A)

a realização de adubação verde e o aumento da
laterização.

B)

o aumento da cobertura vegetal e o controle do
escoamento superficial.

C)

o melhoramento da drenagem interna e o
aumento da compactação do solo.

D)

a incorporação de ferro, sódio e alumínio no
horizonte A e o manejo de pastagens.

07.

Atente para descrição contida no seguinte
excerto: “[...] uma feição morfológica, desenvolvida
durante períodos em que as condições climáticas
favoreceram a operação de processos

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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09.

No território brasileiro, ocorre uma
diversidade complexa de macro unidades de relevo
que se relacionam com a estrutura geológica e com
muitos outros fatores externos. Considerando os
planaltos em bacias sedimentares como uma dessas
macroestruturas de relevo, é correto afirmar que
A)

os planaltos litorâneos são feições de pequena
dimensão que se alternam com superfícies de
maior altitude denominadas barreiras, que são
formadas por sedimentos e depósitos terciários
na região Nordeste.

B)

os planaltos que ocorrem na região Sudeste do
Brasil são unidades de relevo originadas a partir
da recente deposição de sedimentos marinhos,
lacustres e aluviais datados principalmente do
Holoceno.

C)

o planalto da Borborema é formado
principalmente por sedimentos recentes e
colonizados por vegetação de cerrados abertos
e campos limpos, estando situado no médio
curso do rio Paraíba com altitudes modestas de
até 200 m.

D)

o planalto da Amazônia Ocidental, também
conhecido como terras baixas da Amazônia, é
caracterizado como uma superfície muito plana,
com altitudes abaixo de 200 metros onde
ocorre um leve processo fluvial de dissecação.

11.

Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir a respeito da
dimensão geográfica e geoeconômica da
globalização.
(

)

Há uma crescente interdependência dos
mercados, resultante da abertura das
economias nacionais e do avanço
tecnológico dos meios de transportes e
comunicações, o que tornou a circulação
mais rápida, intensificando os fluxos de
mercadorias, capitais e informações.

(

)

O novo espaço industrial se caracteriza
por funcionar em rede e, embora a
gestão empresarial seja mantida nas
principais metrópoles globais, a
produção está em processo de
desconcentração com reconcentração em
regiões e países de mão de obra barata.

(

)

A dimensão cultural da globalização
provoca uma certa padronização dos
costumes, tendo como referência os
hábitos das economias capitalistas
centrais, porém, não sem resistências e
readequações em alguns países.

(

)

Há um fortalecimento das corporações
transnacionais, pois estas assumem
várias funções que antes eram exercidas
pelos Estados, como o controle dos
meios de comunicação e energia,
eliminando as fronteiras políticas e
econômicas dos Estados Nacionais.

10.

A geomorfologia fluvial compreende o estudo
das formas relacionadas ao escoamento fluvial e
seus diversos processos correlatos, englobando o
estudo dos rios e das bacias hidrográficas.
Considerando essa área, que se relaciona com
estrutura geológica, formas de relevo e corpos
hídricos, analise as seguintes afirmações:
I.

II.

III.

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

F, V, F, V.

B)

V, V, V, F.

O escoamento fluvial não é parte do
processo circulatório da água, mesmo que
sua alimentação se dê através das águas
superficiais e subterrâneas.

C)

F, F, V, F.

D)

V, F, F, V.

Um determinado ambiente pode conter mais
de uma bacia hidrográfica drenando-o para
um reservatório final comum, como o
oceano.

12.

Os padrões de drenagem são arranjos
espaciais dos cursos fluviais fortemente
influenciados pela atividade morfogenética,
como características litológicas e evolução
geomorfológica.

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.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

Leia atentamente os seguintes excertos:

“[...] as dinâmicas da natureza tornaram-se de tal
modo dependentes da atividade antrópica, que não
se pode mais, no limite, falar propriamente de
‘natureza’ como algo irredutivelmente diverso da
esfera do humano [...]”; “Um mundo feito à imagem
e semelhança do homem contemporâneo está
nascendo sob nossos olhos [...]. Com ele se abole a
cisão, inaugural na consciência de si do homem,
entre a esfera do humano e a do não humano”;
“[Nele], a natureza deixou de ser uma variável
independente do homem e se tornou, em última
instancia, uma relação social”.
MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental.
Campinas: Ed. da Unicamp, 2015, pp. 581, 595 e 400.

Os excertos acima fazem referência a uma nova
época do período geológico quaternário,
denominada
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A)

holoceno.

B)

antropoceno.

C)

pleistoceno.

D)

plioceno.

13.

A partir de uma análise de conjuntura,
relacione, corretamente, os casos recentes que
demarcaram importantes mudanças no quadro
geopolítico da América do Sul aos diferentes países
onde se manifestaram, numerando as afirmações
abaixo, de acordo com a seguinte indicação:
1.
2.
3.
4.

Bolívia
Peru
Venezuela
Argentina

(

) Após o retorno de um governo de centroesquerda ao poder no país mergulhado em
crise econômica e alto índice de
desemprego herdados do último governo de
características neoliberais, medidas tais
como taxação de grandes fortunas,
congelamento de preços e intervenção em
empresas etc. vem sendo tomadas no país.

(

(

(

) Após uma onda de crise política que marcou
o final do último governo eleito, uma nova
eleição legitimou em primeiro turno à volta
ao poder de um governo de esquerda, do
mesmo partido do ex-presidente, que agora
tem como foco resolver os problemas
internos daquele país.
) O país arrasta-se em meio a uma crise
política decorrente de corrupção, tendo
vários políticos investigados pela Operação
Lava Jato. Empresas como Odebrecht e
Braskem admitem ter pagado milhões em
propina para obterem favorecimentos
ilícitos, envolvendo diretamente seu expresidente e a líder do principal partido do
país, o que levou a uma crise, em 2016,
fazendo a disputa entre o então governo e
oposição se acirrar profundamente.
) O atual governo, com baixíssima
legitimidade, enfrenta a pior crise da
história moderna do país, cuja economia
vem sendo assolada por inflação
exorbitante, e a sociedade por carestias em
todos os setores, fuga de investimentos,
radicalização e perseguição política e aguda
crise social.

14.

As sucessivas transformações engendradas
pela ação humana que acometem o planeta,
considerando-se as determinações do capitalismo,
em suas manifestações críticas e contraditórias, e a
generalização do mercado e da propriedade privada,
podem ser adequadamente compreendidas sob a
perspectiva
A)

da organização do espaço geográfico.

B)

do planejamento territorial.

C)

da ecologia humana.

D)

da produção do espaço.

15.

A geopolítica atual da Nova Ordem Mundial
diferencia-se do cenário configurado no âmbito da
ordem da Guerra Fria pelo fato de
A)

multiplicarem-se os centros de disputa global.

B)

proliferarem disputas e conflitos armados de
grandes proporções na maioria dos Estados
nacionais.

C)

alterarem-se as potências militares globais e os
núcleos de poder bélico-nuclear.

D)

terem findado as intervenções de cunho
neoimperialista.

16.

Milton Santos elaborou uma periodização
geográfica para a compreensão da evolução
temporal do processo de produção do espaço
geográfico. O atual período, no qual se desenrola o
quadro da globalização, da telemática e das redes
globais interconectadas, sob a predominância de
uma economia financeirizada, é denominado de
A)

toyotismo ou acumulação flexível.

B)

neoliberalismo.

C)

meio técnico-científico informacional.

D)

quarta revolução industrial ou indústria 4.0.

17.

Os espaços dominados pelo narcotráfico, tanto
nas grandes como nas médias cidades, constituemse a partir da expressão de suas territorialidades.
Do ponto de vista da sua leitura geográfica,
compreende-se que a existência desses territórios é
garantida, por esses grupos,
A)

através do status, poder e carisma do traficante
no contexto do crime organizado.

B)

por uma relação de poder e domínio
estabelecida territorialmente.

C)

a partir de uma posição de intimidação moral
do chefe do tráfico.

D)

pela identificação da população local com as
facções criminosas.

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

1, 3, 4, 2.

B)

3, 4, 2, 1.

C)

4, 1, 2, 3.

D)

2, 1, 3, 4.

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

18.

Considerando o conceito de região, em
Geografia, assinale a afirmação verdadeira.
A)

É um conjunto de formas que, em um dado
período, revela as heranças que representam as
relações espacializadas entre homem e
natureza, ou homem e espaço. Trata-se apenas
da porção da configuração territorial que é
possível abarcar, contemplar e conhecer a
partir dos órgãos dos sentidos, por exemplo: da
visão.

B)

Em uma economia urbana de mercado, trata-se
de um sistema reticular de fixos conectados por
meio de fluxos que podem ser hierárquicos ou
heterárquicos.

C)

É definida e delimitada por e a partir de
relações de poder projetadas no espaço, por
meio das quais alguém exerce poder e
influência sobre alguém. Pode estar relacionada
tanto ao poder legítimo do Estado como ao
poder paralelo do crime organizado.

D)

De acordo com a corrente da Geografia Crítica,
é considerada uma entidade concreta, resultado
de múltiplas determinações, a saber: naturais,
culturais, sociais, econômicas, políticas, dentre
outras.

19.

Em relação às dinâmicas territoriais atuais no
espaço agrário brasileiro, assinale a afirmação
verdadeira.
A)

B)

C)

D)

Com o aumento das lutas camponesas e dos
movimentos socioterritoriais, em função do
apoio político na maioria dos estados, o
agronegócio enfrenta uma conjuntura
desfavorável e perda de apoio parlamentar nas
câmaras estaduais e federal.
Considerado por muitos anos o celeiro do Brasil,
o estado do Paraná, sinônimo de modernidade
e desenvolvimento no campo, detém a maior
produção de soja em toneladas e o maior
rebanho bovino do país no último biênio.
Mesmo com o advento da agroindústria, a terra
continua sendo um dos principais fatores de
acumulação de capital. O agronegócio não
concentra e domina apenas a terra, mas
também a tecnologia de produção e políticas de
desenvolvimento, unindo latifundiários,
governos neoliberais e pós-liberais, da direita à
esquerda, em defesa de um modelo
hegemônico de produção no campo.
A evolução técnica da agropecuária tem
contribuído favoravelmente com o
desmatamento racionalizado, com a economia
de água e energia e com uma maior
diversificação alimentar mais saudável para os
brasileiros.

20.

Considerando a atual conjuntura política
global, atente para as seguintes proposições:

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

II.

A economia política do projetamento chinesa
não vem sendo capaz de dar respostas à
conjuntura macroeconômica global: por essa
razão, abstém-se de participar da economia
global, resignando-se em seu isolacionismo.
A escala global da pandemia do Novo
Corona Vírus vem demonstrando aos
Estados nacionais que há certos conjuntos
de problemas sanitários e socioambientais
que só podem ser enfrentados com êxito
globalmente.

III.

Globalismo, termo que vem ganhando
terreno no discurso político conservador,
cujo combate vem se transformando em
slogan político, alimenta a retórica de que
há uma elite liberal cosmopolita que controla
a economia global e as estratégias no campo
da cultura e educação pós-modernas, mas,
em contrapartida, não contesta os
rudimentos do neoliberalismo.

IV.

As forças progressistas, na América Latina,
têm explicitado um forte viés populista nos
países onde têm ascendido ao poder,
fazendo recrudescer o conservadorismo, o
antiglobalismo e o negacionismo climático.

Está correto o que se afirma em
A)

I, III e IV apenas.

B)

II e IV apenas.

C)

I, II, III e IV.

D)

II e III apenas.

PROVA IV - HISTÓRIA
21.

Entre 1500 e 1822, o Brasil esteve sob o
domínio e a administração portuguesa. Atente para
o que se diz a seguir sobre esse período:
I.

O Governo-Geral do Brasil foi estabelecido
em 1621 como forma de reunir o Estado do
Brasil e o Estado do Maranhão em um só
governo sediado em Salvador.

II.

A transferência da capital do Brasil de
Salvador para o Rio de Janeiro ocorreu em
1763, mesmo ano em que a colônia foi
elevada a Vice-Reino.

III.

Em 1815 ocorreu a elevação do Brasil a
Reino Unido com Portugal e Algarves,
entretanto, a cidade do Rio de Janeiro já era
sede do império colonial português desde
1808.

Está correto o que se afirma em
A)

II e III apenas.

B)

I, II e III.

C)

I e III apenas.

D)

I e II apenas.
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22.

Leia atentamente o seguinte excerto:

“Já na aldeia, os paulistas pedem que os índios
reúnam mulheres e filhos e prometem-lhes ricos
despojos. Confiando nas promessas do chefe
paulista, os índios iniciam de imediato suas danças,
em sinal de regozijo. Navarro, percebendo que eles
estavam descuidados e sem armas, traiçoeiramente
os extermina quase totalmente. A matança dos
Paiakú, que estavam na Aldeia de Madre de Deus,
teve lugar no dia 4 de agosto de 1699”.

C)

a moralidade e a sexualidade da época eram
regradas pela Igreja, que aceitava
determinadas práticas em função da
necessidade de povoamento da colônia.

D)

esse traço cultural tipicamente europeu era um
problema para os povos nativos que tinham por
tradição a monogamia e a virgindade prénupcial.

24.

O fragmento descreve o episódio conhecido como
Massacre do Jaguaribe que teve como característica

A Aclamação de Amador Bueno, em 1641, a
Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação
do Equador, em 1824, a Revolução Farroupilha
ocorrida entre 1835 e 1845, são exemplos de
movimentos

A)

a resistência dos colonos espanhóis contra os
ataques e invasões em suas propriedades
realizados pelos nativos aliados aos
portugueses.

A)

populares que uniram escravos, trabalhadores
livres e pequenos proprietários contra o
domínio e o poder dos grandes latifundiários.

B)

a aliança realizada entre nativos e escravos
aquilombados contra o domínio dos colonos
portugueses na região jaguaribana.

B)

de cunho separatista que ocorreram em
diferentes regiões e épocas ao longo da história
do Brasil.

C)

a guerra que se estabeleceu no Ceará entre
colonos portugueses aliados aos Tremembé
contra os holandeses aliados dos Paiakú.

C)

contrários aos interesses emancipacionistas da
população colonial produzidos pela elite
portuguesa que administrava a colônia.

D)

o processo de pacificação do Ceará a partir da
dizimação dos grupos indígenas que opunham
alguma resistência aos colonos.

D)

em favor do aumento do controle e do poder
português sobre a população colonial rebelada.

CORDEIRO, José. Os índios no Siará, massacre e
resistência. Fortaleza: [s.n.], 1989. p. 63.

25.
23.

Atente para o seguinte excerto de um texto
baseado nos estudos da historiadora Mary Del Priore
a respeito da cultura e do cotidiano de um período
do Brasil Colônia:
“(...) no Brasil de 1650 não existiam tabus como o
da virgindade obrigatória até o casamento.
Quebrado em tempos modernos, esse tabu ainda
estava por nascer em 1600, e até o século XVIII era
difícil achar alguém que se casasse sem antes ter
tido relações sexuais. Mas o motivo era bem
diferente do atual. É que, naquela época, ter filhos
era muito importante. A mulher precisava provar ao
homem que era fértil, engravidando antes do
compromisso, uma regra consentida por toda a
comunidade — inclusive pela Igreja, desde que tudo
terminasse em casamento."
ALVES, Januária Cristina. O lado feminino do Brasil
colonial: a vida das mulheres no século XVI. In: Revista
Super Interessante. São Paulo, Editora Abril, v.79, 1994.

“Na Europa, o pensamento liberal, cujo lema
era ‘liberdade, igualdade e fraternidade’,
decepcionara a muitos, gerando várias correntes
socialistas que criticavam a desigualdade social. [...]
Os liberais radicais do Recife agrupavam-se no
Diário Novo para debater as novas ideias. Os líderes
do partido eram pessoas de várias tendências,
sobretudo progressistas, inconformadas com o
quadro político-social de sua província, dominado
pela oligarquia agrária.”
BARBEIRO, Heródoto et al. História: volume único para o
Ensino Médio (coleção de olho no mundo do trabalho). São
Paulo: Scipione, 2004, p. 346-7.

O Movimento revoltoso, ocorrido em Pernambuco,
em 1848, que foi influenciado por esses ideários
europeus é denominado de
A)

Revolução Praieira, iniciada após a substituição
de um governo provincial liberal por um
conservador.

B)

Confederação do Equador, revolta que se
espalhou para outras províncias do Nordeste e
propôs a emancipação em relação ao reino de
Portugal.

C)

Areópago de Itambé, formado por maçons que
adotaram os ideais liberais da maçonaria
francesa.

D)

Sabinada, liderada pelo Médico Francisco
Sabino que era também jornalista e dono de
Jornal.

O trecho acima apresenta a ideia de que
A)

B)

a cultura indígena privilegiava o fato de alguém
ter muitos filhos, para a garantia da mão de
obra na manutenção das grandes lavouras para
exportação.
na época colonial, a mulher possuía liberdade
sobre sua vida sexual, pois a lei permitia-lhe ter
relações sexuais antes do casamento apenas
pelo interesse em conhecer seu parceiro.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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26.

Sobre a Guerra de Canudos, a Guerra do
Contestado e as Revoltas da Vacina e da Chibata, é
correto afirmar que
A)

foram movimentos que pleiteavam a adoção do
socialismo como sistema político e econômico,
pondo fim ao poder de burgueses e
latifundiários.

B)

foram movimentos organizados pelas elites
agrárias para impedir que o governo
republicano realizasse a divisão social da terra,
o que daria origem ao seu poder.

C)

D)

ocorreram devido à resistência da maior parte
da população às transformações ocorridas no
final do império, sobretudo o fim do sistema
escravista.
foram eventos que mostraram como as revoltas
sociais no campo e na cidade eram tratadas
como casos de polícia durante a República
Velha.

27.

“Todas as condições para um golpe de Estado
estavam dadas. Faltava somente uma razão mais
imediata para que o fato se consumasse. A
justificativa para o golpe deu-se em setembro de
1937, quando foi denunciado um plano de ação
comunista para a tomada do poder. Esse plano[...]
fora forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho,
militante integralista ligado aos generais de Getúlio.”
PEDRO, Antonio; LIMA, Lizânias de Souza. História Sempre
Presente, 1. ed., v. 3, São Paulo: FTD, 2010, p. 150.

Sobre esse plano falso que motivou um golpe de
Estado, é correto afirmar que
A)

foi a única vez, na História da República
brasileira, que o temor da presença dos
comunistas no poder foi utilizado para justificar
um golpe de Estado.

B)

teve seu intento fracassado, pois os comunistas
tomaram o poder e implantaram uma política
de divisão social dos meios de produção de
riqueza.

C)

D)

às potências da época. Esse episódio é considerado
como um dos fatores que contribuíram para
A)

o agravamento da crise política urdida por
líderes conservadores de direita, como Carlos
Lacerda, e para a renúncia do Presidente Jânio
Quadros.

B)

o governo de João Goulart sofrer, em 31 de
março de 1964, o golpe militar que instaurou os
21 anos de governos ditatoriais militares.

C)

o desencadeamento da crise de apoio popular
que levou o governo de Getúlio Vargas a ser
destituído e à realização de eleições livres para
presidência da república.

D)

o aumento da popularidade de Juscelino
Kubistchek, que a utilizou para eleger seu
candidato como sucessor na presidência da
república.

29.

Apesar do propalado “Milagre Econômico”,
ocorrido durante os governos militares estabelecidos
após o golpe de 1964, constata-se que, nesse
período, a dívida externa do Brasil passou de 3,1
bilhões de dólares, em 1964, para 95,8 bilhões em
1985; a inflação anual, entre idas e vindas, passou
de 35% ao ano, em 1965, para uma inflação anual
de 224% em 1984; em 1963, os trabalhadores que
recebiam salário mínimo gastavam 40,97% de seu
salário na compra da ração essencial mínima: após
dez anos, esse gasto já passava de 60% do salário
e, ao final do ciclo de governos militares, o gasto do
trabalhador com alimentação atingia 74,38% do
salário mínimo.
CAMPOS, Flávio de; DOLHNIKOFF, Miriam. Atlas História
do Brasil. São Paulo: Scipione, 2000.
COSTA, Edmilson Silva. A Política salarial no Brasil
1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e acumulação
predatória. Campinas-SP: [s.n.], 1996.

Considerando os dados econômicos referentes ao
período dos governos militares no Brasil pós-1964, é
correto afirmar que
A)

ocorreu durante a revolução que levou Getúlio
Vargas ao poder, aproveitando o apoio dos
militares e a crise econômica que enfraqueceu a
elite cafeicultora.

eles provam o fato de que os governos militares
promoveram o fortalecimento econômico com
distribuição de riqueza aos mais pobres.

B)

foi chamado de plano Cohen e demonstrou a
utilização política das forças armadas
brasileiras, além de ter justificado a criação do
Estado Novo.

os ótimos resultados econômicos foram o
motivo de os governos militares terem
permanecido até a eleição de Fernando Collor
de Mello em 1989.

C)

no período dos governos militares, apesar dos
avanços estruturais, houve empobrecimento
dos trabalhadores e aperto salarial.

D)

o Milagre Econômico baseou-se no aumento da
produção de riqueza no país, aliado a uma forte
política de distribuição igualitária de renda.

28.

Quando, em agosto de 1961, Ernesto ‘Che’
Guevara foi condecorado com a Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, maior honraria que o Estado
brasileiro oferece a alguma personalidade
estrangeira, estava demonstrada a posição da
política externa independente do Brasil em relação

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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30.

A última década do século XX marcou, para o
Brasil, uma nova etapa de sua história recente: foi
um período que se estendeu desde a posse do
primeiro presidente eleito por voto direto em 15 de
março de 1990 — após o período da ditadura militar
— até a criação do Plano Real que, enfim, superaria
a hiperinflação herdada dos governos militares.
Nessa fase, iniciou-se a consolidação da jovem
democracia brasileira que, em seu aspecto cultural,
foi consubstanciada
A)

pelo surgimento de um conjunto de redes de TV
abertas caracterizadas por programas culturais
e educativos em detrimento de programas de
entretenimento popular.

B)

pela desvalorização da música nacional, que
praticamente desapareceu graças ao insucesso
de gêneros musicais como o Pagode, o Axé
music e o Sertanejo.

C)

pelo movimento de valorização da cultura
nacional a partir de um massivo investimento
de recursos na educação pública de qualidade.

D)

pelo fortalecimento de uma cultura de massas
amparada em um sistema de TV aberta
fortemente voltado ao entretenimento popular.

32.

Desde a Antiguidade, o norte da África tem
relevância comercial, o que o tornou alvo de disputa
expansionista. A cidade de Cartago, por exemplo,
ocupou posição predominante durante muito tempo,
mas, após vários combates, foi derrotada em 146
a.C. no episódio que ficou conhecido como
A)

Guerras Mercenárias, que possibilitaram a fuga
de africanos em massa para a Ibéria.

B)

Guerras Médicas, que permitiram aos persas
adentrar a África.

C)

Guerras da Mauritânia, que culminaram na
vitória de reinos berberes no norte da África.

D)

Guerras Púnicas, que culminaram na
supremacia de Roma no Mediterrâneo.

33.

O Capitão Salgueiro Maia mobilizou as tropas
que saíram dos quarteis, sinalizando que a
revolução estava em curso. Esse evento da história
de Portugal marcou a implantação do regime
democrático que ficou conhecido como
A)

Revolução de 05 de Outubro — Primeira
República.

B)

Revolução de 25 de abril — Revolução dos
Cravos.

31.

No que concerne à História da África, atente
para o seguinte excerto:

C)

Revolução do Estado Novo — Segunda
República.

“O certo é que, ao contrário do que a literatura
colonialista acostumou a opinião pública europeia a
pensar, a África não era uma terra “selvagem”,
refratária ao progresso e aos valores da civilização.
Um exemplo encontra-se no reino Bamun, situado
na atual República dos Camarões”.

D)

Revolução do Integralismo português — Aliança
Católica.

MACEDO, J.R. História da África.
São Paulo: Contexto, 2019, pp. 132-135).

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o
que se afirma a seguir sobre o reino Bamun.

34.

A partir de meados de 1940 e, principalmente,
nos anos de 1950, surgiu nos EUA um movimento
de perseguição aos comunistas e simpatizantes da
esquerda, que mais tarde recebeu a denominação
de
A)

união do anticomunismo e proteção da América.

( )

A islamização do reino permitiu melhores
condições de resistir ao avanço cristão
europeu.

B)

comitê de atividades americanas do Congresso
dos EUA.

C)

patrulha patriótica e anticomunista da América.

( )

O rei Njoya (1875-1933), durante seu
reinado, conseguiu, por meio de ações
diplomáticas, evitar que Bamun sucumbisse
aos interesses colonialistas britânicos.

D)

macarthismo, porque foi liderado pelo senador
McCarthy.

( )

Foi abolida a religião nacional e foram
proibidas a leitura dos livros sagrados e a
entrada de missionários alemães no reino.

35.

( )

A abertura da economia permitiu a
introdução de tecnologia e da indústria.

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

V, F, V, F.

B)

V, V, F, V.

C)

F, V, F, V.

D)

F, F, V, F.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

O presidente da Bolívia, eleito recentemente,
tomou posse no dia 08 de novembro de 2020 ao
lado do vice David Choquehuanca. Em seu discurso
de posse, o novo presidente boliviano,
A)

Luís Arce, pregou a união, exaltou a democracia
e afirmou que é uma nova etapa para o país.

B)

Sebastiàn Piñera, jurou cumprir a constituição e
manter a independência do país.

C)

Alberto Ángel Fernández, prometeu defender a
liberdade e repudiou as ditaduras da região.

D)

Francisco Rafael Sagasti, defendeu o acesso à
presidência por sucessão constitucional.
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36.

Em abril de 1966, Mao Tsé Tung declarou a
necessidade de banir da China os intelectuais
dissidentes e suas ideias, porque muitas autoridades
do próprio Partido Comunista protegiam aqueles que
divergiam, bem como outros inimigos de classe.
Essas pessoas eram definidas como “pessoas que
estavam no poder, mas que seguiam a estrada
capitalista”. Assim, Mao Tsé Tung, lançou
formalmente a campanha
A)

de expulsão dos ingleses da cidade de Hong
Kong, por considerá-los traidores da Revolução.

B)

de destruição da política ideológica divulgada
pelo jornal Diário do Povo.

C)

de neutralização da oposição, conhecida como
Revolução Cultural.

D)

de contenção dos excessos da Guarda Vermelha
na proteção do regime maoísta.

39.

Relacione, corretamente, as grandes
pandemias ocorridas ao longo da história com suas
definições ou características, abaixo apresentadas,
numerando os parênteses com a seguinte indicação:
1. Varíola
2. Gripe asiática
3. HIV/Aids
4. Praga de Justiniano
( )

As consequências econômicas foram
catastróficas: quatro milhões de pessoas
morreram em decorrência da peste bubônica.

( )

Ataca o sistema de imunidade, deixando o
organismo indefeso contra doenças. Estimase que causou cerca de vinte cinco milhões
de mortes em todo o mundo.

( )

Doença extremamente contagiosa, foi levada
da Europa para América e contaminou
massivamente uma população com baixa
imunidade a novas doenças.

( )

O vírus, de origem aviária, apareceu no ano
de 1957 e, em menos de um ano, espalhouse por todo o mundo.

37.

O papiro, que é considerado uma invenção do
Egito, foi extremamente importante no decorrer de
toda a antiguidade, tanto que o naturalista romano
Plínio, em sua obra História Natural, enalteceu as
qualidades dessa planta que deu origem ao material
semelhante ao papel. Segundo Plínio, a utilização do
papiro estrutura boa parte da civilização humana e,
possivelmente, até mesmo a sua existência, porque
dele depende a memória da humanidade. Essa
memória é preservada pelo fato de o papiro
A)

dar origem à invenção de diversos instrumentos
de navegação para embarcações.

B)

ter possibilitado uma revolução no campo da
escrita.

C)

possuir propriedades medicinais e ser o
principal elemento utilizado na produção da
fórmula para o embalsamento de corpos.

D)

representar o faraó, a vida eterna e todo o
Egito como divindade solar e centro do mundo.

38.

A formação das comunidades da diáspora
sefardita foi um processo longo e complexo que
durou quase dois séculos, estendendo-se da área
mediterrânea do norte da África até os portos
comerciais da Europa e para as colônias
portuguesas, holandesas e inglesas do continente
americano. A diáspora sefardita teve seu início

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

2, 3, 4, 1.

B)

1, 2, 3, 4.

C)

4, 1, 2, 3.

D)

4, 3, 1, 2.

40.

O historiador Tito Lívio narrou a estória de
Rômulo e Remo assim: “Conta-se que a água pouco
profunda fez flutuar logo o berço que continha as
crianças; que, ouvindo o ruído de seus vagidos, uma
loba vinda com sede das montanhas vizinhas se
desviou de seu caminho e se deitou para dar-lhes de
mamar com tanta doçura a ponto de lamber as
criancinhas, como testemunhou o chefe dos
pastores do rei. Este homem chamava-se Fáustolo.
Levou-as para casa e encarregou sua mulher
Laurentia de criá-las”.
Assinale a opção que corresponde ao nome da
cidade cuja fundação é atribuída a essas crianças.
A)

Alexandria

durante o período das navegações fenícias,
especialmente depois das sucessivas
destruições do templo de Jerusalém.

B)

Esparta

C)

Roma

B)

entre os séculos XIII e XIV, na França e
Inglaterra, com a migração massiva dos judeus.

D)

Troia

C)

quando os reis católicos, Isabela de Castela e
Fernando de Aragão, decretaram a expulsão
dos judeus de seus territórios.

D)

com o decreto que impunha aos vários
membros da elite judaica a escolha entre a
conversão ao cristianismo e o exílio da Europa.

A)

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

Página 12

