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IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  
CADERNO DE PROVAS 

• Este Caderno de Provas contém 60 (sessenta) questões objetivas com 4 (quatro) alternativas cada 
uma, de A a D e deverá ser utilizado pelos candidatos dos Cursos do Grupo II. 

• O quadro abaixo indica o Grupo, os Cursos e as respectivas Provas: 
 

 

GRUPO  CURSOS PROVAS 

II 

Ciências da Religião, Ciências Sociais, 
Comunicação Social, Direito, Filosofia, 
Geografia, História, Letras, Pedagogia, 

Serviço Social e Música. 

História – Questões de 01 a 30 
Geografia – Questões de 31 a 60 

 
 
FOLHA DE RESPOSTAS 

1) Confira seus dados na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim. 
2) Leia cuidadosamente as questões de cada uma das provas e marque a resposta correta na Folha de 

Respostas. 
3) Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta, ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas e 

preencha completamente o espaço (marcação correta  ) a ela destinado, sem ultrapassar os seus 
limites. 

4) Existe apenas uma resposta correta para cada questão objetiva. 
 
 
ATENÇÃO! 

• É de sua inteira responsabilidade a marcação correta na Folha de Respostas. 
• Você terá 4 (quatro) horas para responder a estas Provas e só poderá ausentar-se provisoriamente da 

sala de provas após 01 (uma) hora delas iniciadas e ausentar-se definitivamente da sala de provas após 
02 (duas) horas.  

• Somente será permitido sair levando os Cadernos de Provas, devidamente identificados, no segundo 
dia de sua aplicação, a partir das 11h (horário local). 

• Os objetos devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e sem a bateria, estando devidamente identificado com etiqueta. 

• Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais.  

• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente a você interpretar e decidir. 

• Ao concluir as provas, entregue ao fiscal as Folhas de Respostas Objetivas e de Redação (2º dia). É 
obrigatória a devolução das Folhas de Respostas, sob pena de eliminação do Processo Seletivo.  

• A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá 
implicar na anulação da prova do candidato. 

 
 

Confira a sequência das páginas e das questões do seu Caderno de Provas. 
Se for identificado algum problema, informe-o ao Fiscal. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 01 A 30 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos do Grupo II: Ciências da Religião, 
Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia, 
Serviço Social e Música. 

 
01 

O que é História? 
 

E quem garante que a História 
É a carroça abandonada 
Numa beira da estrada 

Ou numa estação inglória 
 

A História é um carro alegre 
Cheio de um povo contente 
Que atropela indiferente 
Todo aquele que a negue 

 
É um trem riscando trilhos 
Abrindo novos espaços 
Acenando muitos braços 

Balançando nossos filhos [...] 
 

(Canción por la unidad de Latino América. Pablo Milanes e Chico Buarque) 
 

Baseado no fragmento e na ação dos sujeitos históricos, analise. 
I. Os autores remetem a uma reflexão sobre o papel e a função da História na sociedade. 
II. A História é feita pelos sujeitos históricos que são indivíduos, grupos ou classes sociais participantes 

dos acontecimentos históricos de repercussão coletiva e/ou imersos em situações cotidianas na luta 
por transformações ou permanências. 

III. Os autores, no fragmento, passam a ideia de uma História pronta e acabada, inerte à realidade. 
Está(ão)correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III  B) I, II    C) II, III   D) III 
 
02 
Analise. 
 

 
(novahistorianet.blogspot.com) 

 
(historiaporimagem.blogspot.com)  

(historiaporimagem.blogspot.com) 
 

As imagens nos remetem a um fato que ocorreu na segunda metade do século XX, denominado 
Guerra Fria, que 
A) foi um conflito armado que ocorreu entre Cuba e China na década de 1960. 
B) foi um conflito “indireto” entre duas grandes ideologias: capitalismo e socialismo. 
C) ocorreu nas regiões polares, ou bem próximo a elas. O nome Guerra Fria deve-se a isso. 
D) foi causada principalmente por questões comerciais entre países produtores de carros e motos. 
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03 

As diferentes percepções do tempo 
 

Percepção I 
 

“Quando olhamos as horas no relógio e programamos os nossos compromissos, temos uma vivência 
bastante comum do tempo cronológico.”  

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Volume Único. Ensino Médio. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva 2005, p.12) 
 

Percepção II 
 

“O tempo é muito mais do que as horas marcadas por um relógio, ou os dias de um calendário, ou 
os anos de um século, é também tradição, mentalidade e ritmo.” 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Volume Único. Ensino Médio. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva 2005, p.13) 
 

De acordo com as percepções depreende-se que 
A) ambas tratam de noções do tempo cronológico. 
B) ambas tratam de noções do tempo histórico. 
C) a percepção I trata do tempo histórico e a percepção II do tempo cronológico. 
D) a percepção I trata do tempo cronológico e a percepção II do tempo histórico. 
 
04 
Leia o texto que ressalta o caráter simbólico da arte rupestre. 

 

A arte rupestre 
 

O homem Paleolítico deixou-nos belíssimas representações nas paredes das cavernas e objetos 
decorativos com fino senso artístico. O cuidado com os mortos, já comum entre os homens de 
Neanderthal, é enriquecido com símbolos, isto é, sinais com significados, que remetem a uma vida futura. 
[...] Ele recorre a sinais que não atendem apenas às necessidades básicas, como os animais. O homem 
inventa sinais, sons e gestos de um valor simbólico porque remetem a algum significado. Esses sinais 
podem ir além das necessidades de sobrevivência (arte, religião). O elevado nível cultural desse homem já 
moderno explica seu sucesso e sua difusão por todo o planeta, com uma ampla variedade de expressões, 
mas sempre um único ímpeto criativo.                           (Facchini, Fiorenzo. O Homem. São Paulo. Moderna 1997 p.36) 
 

Com base no texto, analise. 
I. A arte foi sem sombra de dúvida a primeira forma de expressão do homem primitivo. 
II. Os grupos humanos criaram símbolos para representar o mundo em que viviam e seu cotidiano. 
III. A ausência de documentos escritos deixados pelos seres humanos da Pré-História nos impede de 

levantar hipóteses sobre a forma como viveram. 
IV. Embora muitas questões fiquem sem respostas, os vestígios arqueológicos encontrados têm-nos 

permitido conhecer parte do cotidiano Pré-Histórico. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II, IV  B) I, II, III   C) II, IV   D) III, IV 
 
05 
“Uma série de contradições tornou particularmente tensas as relações entre o governo central e 
algumas províncias no período regencial. A efervescência dos conflitos, em várias regiões do país, 
evidenciou questões que remontavam ao período colonial, carregado de exclusões sociais.”  

(Mota, M. B e Braick, P. R. História das Cavernas ao Terceiro Milênio. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2005 p.224) 

A revolta ocorreu entre 1835 e 1845. Em sua origem estavam os conflitos entre os poderosos 
pecuaristas e o governo central. Politicamente, a elite rebelou-se contra a medida alfandegária do 
governo central, que reduzia os impostos para a entrada de artigos da região do Prata, similares 
aos do Sul [...]. O movimento teve início, em 1835 e fim em 1845, quando as tropas imperiais 
comandadas por Luís Alves de Lima e Silva detiveram o movimento. 
A revolta retratada refere-se a 
A) Cabanagem. B) Malês.   C) Farrapos.   D) Sabinada. 
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06 
Analise as características de duas sociedades gregas. 
 

Sociedade I: 
Forma de governo: a cidade era governada ao mesmo tempo por dois reis que desempenhavam funções 
de caráter religioso e militar. 
Hierarquia social: no topo estavam os esparciatas, depois os periecos e ainda os hilotas. 
Educação: visava à formação de bons soldados e cidadãos. 
Mulheres: recebiam desde a infância um rigoroso treinamento físico e psicológico. 
 

Sociedade II: 
Forma de governo: conheceu formas de governo como a monarquia, a aristocracia, a oligarquia, a tirania 
e a democracia. 
Hierarquia social: a sociedade estava dividida em eupátridas, georgóis e demiurgos. O restante da 
população, os metecos estrangeiros e os escravos, não eram considerados cidadãos. 
Educação: a masculina era flexível e aberta, enquanto as mulheres eram preparadas para a vida 
doméstica. 
Mulheres: estavam reservadas à vida doméstica e não gozavam do direito de participar da vida política. 
 

É possível inferir que a(s) sociedade(s) 
A) I e II são denominadas de atenienses. 
B) I e II são denominadas de espartanas. 
C) I é denominada de espartana e a II de ateniense. 
D) I é denominada ateniense e a II de espartana. 
 
07 
Analise as seguintes afirmativas. 
I. A abolição da escravatura se deu ainda no reinado de Dom Pedro II, em 1988, pela mão da princesa 
Isabel, que estava transitoriamente com as funções de regente. Representou um avanço, mas deixou 
também muitos problemas. 

PORQUE 
 

II. Não levou em conta a inclusão do negro, como cidadão, na sociedade brasileira. Os grandes 
fazendeiros de café optaram pelo imigrante europeu, e o negro perdeu seu lugar nas propriedades do 
centro-sul do país. Nem ao menos se cuidou de conceder-lhe terras, o negro ficou relegado às atividades 
marginais, em situações de subemprego, vítima de um pesado preconceito. 
 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 
B) As duas são falsas. 
C) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) As duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
 
08 
Leia a seguir algumas decisões do Concílio de Trento. 
I. “Se alguém disser que o homem se pode justificar para com Deus por suas obras [...] ou pela doutrina 
da lei, sem a divina graça adquirida por Jesus Cristo, seja excomungado.” 
V. “Se alguém disser que o livre arbítrio do homem está perdido e extinto depois do pecado de Adão, ou 
que ele é um simples nome sem objeto, ou que ele é uma ficção introduzida pelo demônio na Igreja, seja 
excomungado.”                  (Artola, Miguel. Textos Fundamentais para la História. Madri, Alianza, 1985) 
 

O objetivo do Concílio de Trento foi 
A) ratificar as 95 teses de Lutero. 
B) reafirmar a doutrina de salvação pela fé. 
C) dar continuidade à venda abusiva de indulgências. 
D) posicionar-se frente às críticas protestantes. 
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09 
“No governo de JK predominou o discurso desenvolvimentista. O lema era assegurar o progresso 
econômico do Brasil através do Plano de Metas, que priorizava os setores básicos, como 
transportes, energia, educação e indústria. Prometendo realizar em cinco anos aquilo que 
normalmente seria feito em cinquenta, o governo passava a imagem de que o Brasil estava entrando 
numa era de otimismo e que as mudanças terminariam por beneficiar a todos.” 

(Rezende, A. P. e Didier, M. T. Rumos da História. História Geral e do Brasil. Volume Único. Ensino Médio. 2ª Ed. 
São Paulo: Atual 2005 p.608) 

Pode ser considerada uma consequência do plano de metas: 
A) O Estado permitiu a participação do capital estrangeiro em setores como o de petróleo, dos transportes 

e da produção de aço. 
B) As portas do país foram abertas para a entrada dos capitais estrangeiros. 
C) A relação do governo com o capital nacional foi marcada pela convergência total de interesses. 
D) O transporte rodoviário foi deixado de lado, optou-se pelo transporte ferroviário. 
 
10 
Analise. 
 

I. Nas fábricas, os trabalhadores foram obrigados a seguir a 
cadência das máquinas. 

II. As condições de trabalho e de higiene eram consideradas 
adequadas. 

III. A exploração do trabalho infantil, mais barato e muitas 
vezes apropriado para o manuseio de pequenas peças, foi 
uma característica da industrialização. 

IV. A luz do dia já não marcava mais os limites da jornada de 
trabalho. 

 

Tendo como parâmetro a imagem e as condições dos 
trabalhadores no início da revolução industrial, estão 
corretas as afirmativas 
 

A) II, IV   
B) II, III   
C) I, II, III    
D) I, III, IV 

 
(Mota, M. B e Braick, P. R. História das Cavernas ao 

Terceiro Milênio. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2005 p.224) 
 
11 
As conquistas ultramarinas produziram grandes transformações tanto na Europa quanto nas 
Américas. O texto  relata algumas dessas transformações. 
“Naquele tempo, não havia doenças, nem febres, nem doenças dos ossos ou de cabeça [...]. Naquele 
tempo, tudo estava em ordem. Os estrangeiros mudaram tudo quando chegaram. De fato, por mais 
saudosismo que possa expressar esse lamento, parece mesmo que as doenças do Velho Mundo 
foram mais frequentes mortais nas Américas do que na Europa. Um missionário alemão chegou 
inclusive a escrever, no finalzinho do século XVIII, que os índios morrem facilmente que só a visão 
ou o cheiro de um espanhol os fazem passar deste para o outro mundo. Umas quinze epidemias 
dizimaram a população do México e do Peru.” 

(Ferro, Marc. História das Colonizações – das conquistas às independências. São Paulo, Companhia das Letras, 1996) 

De acordo com o texto e as relações do colonizador com os nativos da América, analise. 
I. Os europeus trouxeram uma infinidade de doenças que provocaram a morte dos índios. 
II. Além das doenças, os europeus introduziram na América uma série de animais e plantas até então 

desconhecidos pelos nativos. 
III. As instituições políticas e a religião católica não acompanharam os conquistadores pelo Novo Mundo. 
Condiz(em) com essa(s) transformação(ões) 
A) I, II, III  B) I, II    C) II, III   D) III 
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12 

A Reforma Agrária em Roma 
 

“O projeto de Tibério Graco propôs a obediência rigorosa à lei do agir publicus, pela qual cada 
pessoa poderia ocupar no máximo 309 acres do solo público. Como as terras dos latifúndios 
ultrapassavam em muito esse limite, eles seriam obrigados a entregar partes dela ao Estado, para a 
distribuição entre os camponeses. A reforma visava multiplicar as pequenas propriedades, 
reforçando o campesinato, que se conservava fiel à vida austera dos antigos romanos e fornecia os 
mais devotados soldados às legiões.” 

(Mota, M. B e Braick, P. R. História das Cavernas ao Terceiro Milênio. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2005 p.84) 

Sobre os conflitos sociais em Roma são feitas as seguintes inferências 
I. Um dos problemas enfrentados pelos políticos romanos foi a questão da terra associada à grande 

desigualdade social que afligia a maior parte da população. 
II. Os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos sucessivamente tribunos da plebe, procuraram solucionar a 

crise por meio da realização de reformas que atendessem às reivindicações populares. 
III. Apesar de em 133 a.C. Tibério Graco ter conseguido a aprovação de uma lei agrária que limitou a 

extensão dos latifúndios da nobreza, tal lei em nada desagradou os grandes proprietários. 
Está(ão)correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II   B) I, II, III   C) II, III   D) III 
 
13 

Cruzadas – Batalhas da fé? 
 

“Os promotores das Cruzadas haviam se colocado, pelo menos, três objetivos: a conquista da Terra 
Santa de Jerusalém, a ajuda aos bizantinos e a união da cristandade contra os infiéis. Mas nenhum 
desses objetivos havia sido alcançado plenamente. Nas palavras de um importante historiador da 
Idade Média, ‘Se os cruzados são os grandes perdedores da expansão cristã no século XII, os 
grandes ganhadores foram em definitivo os comerciantes’ [...]”  

(Le Goff, Jacques. La Baja Edad Media. Madrid, Siglo XXI, 1985) 

Baseado no texto, analise. 
I. As cruzadas consistiram em expedições guerreiras estimuladas pelo papado com vistas à conquista da 

Terra Santa. 
II. Os que das Cruzadas participaram, eram chamados de cruzados, receberiam da Igreja de Roma uma 

indulgência específica, ou seja, o perdão para seus pecados caso partissem para a Terra Santa. 
III. As cruzadas exerceram pouca influência na evolução da civilização europeia. 
IV. Os mercadores enriqueceram, pois, aproveitando-se das viagens, criaram novas oportunidades de 

comércio. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, IV  B) I, III   C) III, IV   D) I, II 
 
14 
Analise as afirmativas sobre a Primeira Guerra Mundial. 
I. A Primeira Guerra Mundial, surge no Velho Mundo, o berço da civilização ocidental, nas primeiras 
décadas do século XX, período de intenso progresso. 

PORQUE 
 

II. A explicação está no próprio progresso, que acirrava as disputas entre as nações e, ao mesmo tempo, 
criava uma massa de excluídos que tendia a aprofundar cada vez mais o questionamento daquela ordem 
social e econômica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas são verdadeiras e a segunda não é uma explicação correta da primeira. 
B) As duas são verdadeiras e a segunda é uma explicação correta da primeira. 
C) As duas são falsas. 
D) A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
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15 
Fernando Collor de Melo permaneceu no poder de 1990 a 1992. Sobre o seu governo, analise. 
I. Carente de apoio de grandes figuras políticas, Collor formou um ministério de pessoas pouco 

conhecidas pelo público. 
II. No início do novo governo, esse ministério pouco expressivo atraiu todas as atenções. 
III. No dia seguinte ao da sua posse, ocorrida em 15 de março de 1990, a nação ficou em estado de 

choque com as medidas de um novo pacote lançado pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de 
Mello. O plano estabelecia o bloqueio, pelo prazo de um ano e meio, dos depósitos em contas 
correntes e cadernetas de poupança superiores a 50 mil cruzeiros, um valor irrisório na época. Nas 
demais aplicações financeiras, o limite de saque de 25 mil cruzeiros. Os preços das mercadorias e 
serviços foram congelados. 

Está(ão)correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II   B) II, III   C) I, II, III   D) III 
 
16 
Em suas pesquisas, os historiadores utilizam variadas fontes, como: registros de cartórios, cartas, 
letras de músicas, livros, jornais e revistas, entre tantas outras. As fontes históricas são 
extremamente importantes no trabalho do historiador, pois 
A) através delas se tem pistas das ideias, realizações e modos de organizações do ser humano no passado. 
B) diferenciam um historiador de outro, fazendo um sistema de identificação de profissionais. 
C) ludibriam as concepções do passado garantindo sua memória correta. 
D) promovem inexoráveis e inverossímeis histórias. 
 
17 

Música I 
Sinal fechado 

 

– Olá! Como vai? 
– Eu vou indo. E você, tudo bem? 

– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro… E você? 
– Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranquilo… Quem sabe? 

– Quanto tempo!  Pois é, quanto tempo! 
– Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios! 
– Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem! 

– Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí! 
– Pra semana, prometo, talvez nos vejamos… Quem sabe? 

– Quanto tempo! Pois é… Quanto tempo! 
– Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas... 

– Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança! 
– Por favor, telefone! Eu preciso beber alguma coisa, rapidamente… 

– Pra semana… 
– O sinal… 

– Eu procuro você… 
– Vai abrir, vai abrir… 

– Eu prometo, não esqueço, não esqueço… 
– Por favor, não esqueça, não esqueça… 

– Adeus! 
– Adeus! 
– Adeus! 

(Paulinho da Viola) 
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Música II 

Tocando em frente 
 

Ando devagar porque já tive pressa, 
e levo esse sorriso porque já chorei demais. 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. 
Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
o sabor das massas e das maçãs. 
É preciso amor pra poder pulsar. 
É preciso paz pra poder sorrir. 
É preciso a chuva para florir. 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
compreender a marcha e ir tocando em frente. 
Como um velho boiadeiro levando a boiada, 

eu vou tocando os dias. 
Pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
o sabor das massas e das maçãs. 
É preciso amor pra poder pulsar. 
É preciso paz pra poder sorrir. 
É preciso a chuva para florir. 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. 
Um dia a gente chega, e no outro vai embora. 

Cada um de nós compõe a sua história. 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. 

E ser feliz. 
Conhecer as manhas e as manhãs, 
o sabor das massas e das maçãs. 
É preciso amor pra poder pulsar. 
É preciso paz pra poder sorrir. 
É preciso a chuva para florir. 

Ando devagar porque já tive pressa, 
e levo esse sorriso porque já chorei demais. 

Cada um de nós compõe a sua história. 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. 

E ser feliz. 
(Almir Sater) 

 
As formas de percepção do tempo são muitas. O relógio é uma forma de medição que reflete a 
cronologia, essa que é matematicamente correta. Porém, essa percepção nem sempre é assim. As 
músicas “Sinal fechado” e “Tocando em frente” de Paulinho da Viola e Almir Sater são 
representações de percepções do tempo. Assinale a alternativa que expressa o tempo refletido 
nessas canções. 
A) As músicas expressam as duas faces do tempo kairológico.  
B) Através dessas obras artísticas pode-se perceber respectivamente o tempo da infelicidade e o da 

felicidade. 
C) As duas músicas são representações de modos de vida com “tempos” diferentes. Podem ser 

comparadas, respectivamente, com a vida urbana e rural. 
D) A relação entre as duas músicas expressa a diferença entre o tempo pós-moderno e o medieval. 
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“As vivências humanas expressam o contexto histórico de cada época. O estudo do passado e a 
compreensão do presente não se relacionam de forma determinista; portanto, as ‘soluções de ontem’ 
não servem para os problemas de hoje. Sem um processo de recriação que considere mudanças e 
permanências históricas, as experiências do passado não podem ser aplicadas no presente.”  

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva,  2005. p 10) 
 

A partir da citação pode-se considerar 
A) que no passado estão as receitas exatas para as soluções dos problemas sociais, econômicos e políticos 

atuais. 
B) que cada período da história possui um contexto único e deve ser assim reconhecido. 
C) a história como um processo cíclico, ou seja, de repetições de ações e fatos. 
D) o estudo do passado como fator recreativo na educação de crianças e jovens. 
 
19 
A Pré-História corresponde a um amplo período que vai do surgimento dos hominídeos até a 
invenção da escrita. São muitas as periodizações propostas por diferentes especialistas para o 
estudo da Pré-História. Uma das mais conhecidas baseia-se nas pesquisas do inglês John Lubbock 
(1934-1913) e distingue pelo menos dois grandes períodos pré-históricos: o Paleolítico e o Neolítico. 
Sobre o período paleolítico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) É o período em que predominaram as sociedades de coletores e caçadores. 
(     ) O homem desenvolveu a agricultura e a criação de animais. 
(     ) O homem desenvolveu atividades de produção, sendo classificado como sedentário. 
(     ) O homem se caracterizava pela vida de constante migração, sendo assim, considerado nômade. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F  B) V, F, F, V   C) V, F, V, V   D) F, V, V, F  
 
20 
“Os camponeses (também chamados de felás) executavam inúmeros trabalhos necessários à 
agricultura e à criação de animais. Os principais produtos cultivados eram o trigo (para fazer o 
pão), a cevada (para fazer cerveja) e o linho (para fazer tecido). Também se dedicavam à 
plantação de legumes, verduras, uva (para fazer o vinho) e frutas variadas. Criavam animais 
como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e, posteriormente, cavalos. Para a maioria da 
população, a carne era um alimento de luxo – os mais pobres só a consumiam em ocasiões 
especiais. As atividades agropastoris eram complementadas pela pesca (no Nilo, nos pântanos e 
nos canais) e, também, pela caça. Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar 
parte da colheita e do rebanho, como forma de tributo, aos moradores do palácio do faraó e aos 
sacerdotes dos templos. Nos períodos em que diminuíam os trabalhos no campo (época das 
cheias), eram, muitas vezes, convocados a trabalhar compulsoriamente em obras como, por 
exemplo, construção de palácios, templos, pirâmides, etc.” 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva,  2005. p 51) 
 

O Egito foi uma das primeiras civilizações que existiu, tendo sido responsável pelo desenvolvimento 
de várias técnicas, como nas áreas da medicina e da arquitetura, entre outras. A citação se refere ao 
modo de vida do camponês egípcio. A partir dela, pode-se afirmar que 
A) a vida do camponês egípcio demonstra que viviam em uma sociedade nômade. 
B) o Egito foi uma civilização sem, necessariamente, uma hierarquia social. 
C) a sociedade egípcia era extremamente desenvolvida, devido, principalmente, à produção de tecidos 

que eram amplamente comercializados. 
D) descreve um modo de vida camponês em uma civilização que possui estado forte e centralizado. 
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21 
Com a decadência do império Etrusco em Roma, os patrícios substituíram o governo monárquico 
por um governo oligárquico, que atendia aos seus interesses. Organizaram uma república de ricos 
proprietários, deixando as camadas pobres cada vez mais pobres e aumentando o número de 
escravos. Sobre a civilização romana clássica, analise. 
I. A sociedade se baseava na gens, um grupo de pessoas com um antepassado comum. Além de seus 

membros, a gens abrigava outros membros, que ficaram conhecidos como clientes. 
II. O senado, composto por trezentos membros, sendo esses os mais velhos das famílias importantes de 

Roma, era o mais poderoso órgão decisório. 
III. As magistraturas eram uma instância de poder que exercia as funções dos poderes executivos e 

judiciários atuais. 
IV. Os reis eram eleitos pelo consenso dos mais velhos das tribos e acumulavam também a função de 

sacerdote. 
Pode-se atribuir ao período da república romana somente as afirmativas 
A) I, IV  B) II, III   C) I, II    D) III, IV 
 
22 
Leia o texto. 

“Para os romanos, bárbaro era todo o povo que não tinha sido incorporado aos domínios de Roma, a 
‘capital do mundo’. Assim, o conceito tinha uma forte conotação territorial e cultural: bárbaros eram 
aqueles que não falavam latim, a língua do povo conquistador, e que não estavam submetidos às leis 
romanas. 

A expansão romana não tinha incorporado os territórios além dos rios Reno e Danúbio, embora 
algumas legiões do exército romano tivessem feito uma incursão na floresta durante o governo de Otávio 
Augusto; mas nunca mais voltaram. Essa região era ocupada por povos chamados genericamente de 
germanos, de origem discutível, e que já eram conhecidos pelos romanos desde a época de César. 
Segundo o testemunho do conquistador da Gália, os germanos tinham uma organização baseada em clãs, 
que eram grupos que desconheciam o Estado e o comércio, e viviam basicamente do pastoreio e de uma 
agricultura sazonal. Tácio, no final do século I, também escreveu sobre eles: eram grandes guerreiros 
ligados fielmente aos chefes que elegiam; a guerra e a família eram a base de sua organização tribal. 

De fato, os romanos estabeleceram fortificações nas fronteiras do império, que foram chamadas de 
limes. Nas regiões próximas ao Reno e ao Danúbio, os generais romanos e suas legiões estabelecidas nas 
terras do Estado tiveram com algumas tribos germânicas (Godos, Quados, Alamanos, Borgúndios, etc.) 
relações econômicas e políticas regulares: os germanos forneciam escravos e compravam artigos de luxo. 
Algumas tribos foram admitidas como federadas. Esse contato teve consequências importantíssimas para 
os dois lados. Muitos bárbaros ingressaram no exército romano e chegaram, nas épocas de crise do 
império, a ocupar cargos militares e administrativos (barbarização). Formou-se uma aristocracia 
guerreira, que provocou a desintegração da organização tribal entre os romanos. 

Quando um grupo de bárbaros – os hunos, de origem asiática – vieram do Oriente saqueando e 
devastando os territórios pelos quais passavam, os germanos que viviam fora das fronteiras do império 
foram pressionados e invadiram violentamente o território romano. Foram as chamadas invasões bárbaras 
que puseram fim ao Império do Ocidente.” 

(Pedro, Antônio; Lima, Lizâneas de Souza; Carvalho, Yone de. História do Mundo Ocidental. Volume único – Ensino Médio. 
São Paulo: FTD, 2005. p 79-80) 

O texto se refere à queda do império romano apresentando o motivo de tal decadência, porém, é 
sabido que não foi apenas essa a causa do enfraquecimento desse gigantesco poderio. É importante 
ressaltar também que 
A) houve invasões de povos bárbaros que contribuíram significativamente para a queda do império. 
B) o exército de legiões romanas errou sua estratégia de guerra perdendo várias batalhas. 
C) com o fim do período de expansão romana, os escravos, que eram a base da economia, foram se 

tornando com o tempo cada vez mais escassos, fazendo o império entrar numa profunda crise. 
D) o império romano não admitiu o cristianismo como religião do Estado, essa ação contribuiu para o 

enfraquecimento do poder instituído, devido à tamanha coerção popular conseguida pela religião. 
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O povo Hebreu é muito conhecido por ser berço das três grandes religiões monoteístas do mundo: 
cristianismo, islamismo e judaísmo. Sobre a trajetória desse povo, é correto afirmar que 
A) tiveram como um de seus principais líderes, Sidarta Gautama. 
B) pode ser considerado seminômade, devido às suas grandes e duradouras migrações. 
C) também é reconhecido pelos deslumbrantes zigurates. 
D) dominou durante 400 anos o Egito, período este que foi extremamente importante para o seu 

desenvolvimento. 
 
24 
“O historiador francês Jacques Le Goff, definiu o _______________ como um sistema de organização 
econômica, social e política baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de 
guerreiros especializados – os senhores – subordinados uns aos outros por uma hierarquia de 
vínculos de dependência, domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que 
viver.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) capitalismo B) escravismo   C) socialismo   D) feudalismo 
 
25 
Ao longo dos séculos XV e XVI, muitas sociedades da Europa Ocidental passaram por um processo 
de renovação da cultura, que ficou conhecido como Renascimento. Foram tempos de inquietação 
intelectual, agitados por múltiplos questionamentos. A principal forma de manifestação do 
Renascimento foi a arte. Identifique a seguir uma obra do movimento artístico renascentista. 
 

A)  

 

C)  

 

B)  

 

D)  

 

 
26 
No contexto histórico do Renascimento, Nicolau Maquiavel (1469-1527), nascido em Florença, 
escreveu O Príncipe, obra dedicada a Lorenzo de Médici, governante florentino. Nessa obra, ele 
escreveu: “o homem que queira em tudo agir como bom acabará arruinando-se em meio a tantos 
que não são bons. Daí ser necessário a um príncipe, para manter-se, aprender a não ser bom, e usar 
ou não o aprendido, de acordo a necessidade”.           (Maquiavel, O Príncipe. São Paulo: Círculo do Livro, s/d p. 101) 

Até os dias de hoje Maquiavel é estudado em escolas e universidades, pois,  
A) é considerado um precursor da teoria do Estado Moderno. 
B) foi um dos inspiradores da República. 
C) possui uma história ideológica totalmente pertinente ao marxismo. 
D) é tido como um mau exemplo pelas religiões que pregam o bem como máxima. 
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“No período medieval ocidental (século V ao XV) ocorreu a fusão das culturas bárbaras com a 
romana formando uma nova forma de vida, onde a instituição eclesiástica foi a grande detentora do 
poder, pois era a única porta voz de Deus. Esse poder todo atribuído à Igreja pode ser justificado pelo 
contexto cultural _______________ da época.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) teocêntrico  B) antropocêntrico  C) geocêntrico  D) heliocêntrico 
 
28 

Leia o texto. 

No desenvolver do século XVIII existem dois importantes fatos históricos que marcaram esse 
período. De um lado, temos a ascensão dos ideais iluministas, que pregavam a liberdade econômica e o 
fim das amarras políticas estabelecidas pelo poder monárquico. Além disso, esse mesmo século assistiu 
uma nova etapa da economia mundial com a ascensão do capitalismo industrial. 

Nesse contexto, a França conviveu com uma interessante contradição. Ao mesmo tempo em que 
abrigou importantes personagens do pensamento iluminista, contava com um estado monárquico 
centralizado e ainda marcado por diversos costumes atrelados a diversas tradições feudais. A sociedade 
francesa estava dividida em classes sociais distintas pela condição econômica e os privilégios usufruídos 
junto ao Estado. 

De um lado, tínhamos a nobreza e o alto clero usufruindo da posse das terras e a isenção dos 
impostos. Além disso, devemos salientar a família real que desfrutava de privilégios e vivia à custa dos 
impostos recolhidos pelo governo. No meio urbano, havia uma classe burguesa desprovida de qualquer 
auxílio governamental e submetida a uma pesada carga tributária que restringia o desenvolvimento de 
suas atividades comerciais. 

A classe proletária francesa também vivia uma situação penosa. No campo, os camponeses eram 
sujeitos ao poder econômico dos senhores feudais e viviam em condições mínimas. Muitos deles 
acabavam por ocupar os centros urbanos, que já se entupiam de um amplo grupo de desempregados e 
miseráveis excluídos por uma economia que não se alinhava às necessidades do nascente capitalismo 
industrial. 

Somados a todos estes fatores, a derrota francesa em alguns conflitos militares e as péssimas 
colheitas do final do século XVIII, contribuíram para que a crise econômica e a desordem social se 
instalassem de vez na França. Desse modo, a década de 1780 veio carregada de contradições, anseios e 
problemas de uma nação que não dava mais crédito a suas autoridades. Temos assim, os preparativos da 
chamada Revolução Francesa.                                          (http://www.brasilescola.com/historiag/revolucao-francesa.htm) 
 

A Revolução Francesa foi um dos principais eventos que divulgaram o Iluminismo pelo mundo. No 
Brasil, houve grande influência dessas ideias, principalmente na 
A) Guerra dos Emboabas. 
B) Conjuração Mineira. 
C) Revolta dos Beckman. 
D) Guerra dos Canudos. 
 
29 

Considere a expressão: “Paz improvável; guerra impossível.” 
(Ferreira; Fernandes. Nova História Integrada. Campinas: Companhia da Escola, 2005. p 491) 

 

De acordo com a geopolítica do mundo no século XX, a expressão anterior se adéqua melhor a qual 
conflito? 
A) Revolução Mexicana. 
B) Guerra do Vietnã. 
C) 2ª Guerra Mundial. 
D) Guerra Fria. 
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Segundo a tradição historiográfica, no dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto por caravelas 
portuguesas que desembarcaram no litoral do atual Estado da Bahia. Porém, na atualidade, muitos 
historiadores não gostam de usar o termo descobrimento do Brasil, mas sim chegada dos 
portugueses ao Brasil. Apesar dessa discussão na historiografia brasileira, há fatos sobre esse 
momento da história do país em que não há dúvidas, como 
A) os primeiros a chegarem ao litoral brasileiro não foram os portugueses, mas sim, espanhóis, liderados 

por Colombo. 
B) os primeiros europeus ao chegarem no litoral brasileiro, não desembarcaram  na Bahia, mas onde hoje 

é o Rio de Janeiro. 
C) o descobrimento do Brasil ou a chegada dos portugueses ao Brasil se deu em meio ao processo de 

expansão marítima europeia. 
D) todos os índios que tiveram contato com os europeus recém-chegados tiveram espírito acolhedor, pois 

acreditavam que estes eram deuses. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 31 A 60 
 

Esta prova deverá ser respondida pelos candidatos aos cursos do Grupo II: Ciências da Religião, 
Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia, 
Serviço Social e Música. 

 
31 

Um turista chega à cidade de Natal 
(RN) e, encantado com as belezas do 
estado, resolve conhecer Mossoró 
(RN), para isso utiliza o mapa 
rodoviário. Dispondo do mapa, 
mediu a distância entre as duas 
cidades (2,8 cm) e concluiu que terá 
que percorrer 

A) 2,8 km.   
B) 28 km.    
C) 280 km.    
D) 2800 km. 
 

 
(http://www.guianet.com.br/rn/maparn.htm) 

 
32 
A orientação é bíblica. Os próprios Reis Magos utilizaram da orientação para encontrar o local de 
nascimento do menino Jesus. Nos dias atuais, a orientação e a localização cartográfica são de 
extrema importância para o deslocamento entre cidades e países. Qual direção a ser tomada por 
um avião que saiu de uma cidade localizada a 5º S 48º W, para uma outra localizada a 30º S 66º W? 
A) Sudeste.  B) Sudoeste.   C) Noroeste.   D) Nordeste. 
 
33  
As rochas fazem parte da nossa vida: da fundação de uma edificação até o seu revestimento, como 
em pias e mesas. Para isso, a natureza oferece uma grande variedade de rochas, cujas 
características físicas e químicas dependem do processo de formação. A imagem demonstra o ciclo 
de formação das rochas. Observe. 

Após analisar a imagem verifica-se que 

A) a rocha sedimentar é formada pela cimentação e 
compactação dos sedimentos, provenientes do desgaste 
de todos os tipos de rochas. 

B) as rochas magmáticas são formadas pela transformação 
de rochas sedimentares e metamórficas em ambiente de 
pouca pressão. 

C) a rocha metamórfica é formada pela solidificação do 
magma, proveniente do núcleo terrestre, cuja composi-
ção química é homogênea. 

D) a rocha sedimentar possui o mesmo processo físico de 
formação da rocha magmática, pois ambas dependem 
do resfriamento do magma. 

 
 
 

(Vesentini, José William; Vlach, Vânia. Geografia 
Crítica, 1:  O Espaço Natural e a Ação Humana.         

São Paulo: Ática. 2000. p. 90. Adaptado.) 
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Analise. 

(http://www.francoanicley.com/2011_03_13_archive.html) 

 
(http://projetoicjapao.blogspot.com/2011/06/conheca-os-aspectos-geograficos-do.html) 

 

“A tragédia no Japão começou em 11 de março com o mais violento terremoto já registrado no país: 
9 graus na escala Richter. A ele, seguiu-se o tsunami que arrasou a costa nordeste do território. 
Morreram mais de 15 mil pessoas e milhares estão desaparecidas. Estradas e ferrovias foram 
destruídas. Faltam água, comida e combustível. Segundo o premiê japonês, Naoto Kan, é a pior crise 
desde a II Guerra Mundial. E o país atravessa agora a mais grave crise nuclear desde o desastre de 
Chernobyl, há 25 anos, na extinta União Soviética.”                (http://veja.abril.com.br/tema/tsunami-no-japao) 
  

A charge, a gravura e o texto destacam o drama vivido pelo território nipônico, em março de 2011. 
Os fenômenos sísmicos apresentados ocorrem 
A) em qualquer parte do planeta, não havendo nenhuma relação com o limite das placas tectônicas. 
B) em áreas continentais apenas, pois os sismos ocorrem somente de forma eventual nas áreas oceânicas. 
C) em áreas de bacias sedimentares e maciços antigos, onde há o contato de placas tectônicas. 
D) em áreas de contato de placas tectônicas, tanto oceânicas quanto terrestres, dando origem aos tsunamis. 
 
35 

Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a 
divisão regional do Brasil, utilizando como critérios 
características históricas e econômicas. Desta forma, o 
Brasil poderia ser dividido em três regiões geoeconômi-
cas: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Analisando essa 
divisão em comparação com a do IBGE, nota-se que 
todos os estados do 

A) Nordeste, pela divisão do IBGE, encontram-se em apenas 
um Complexo Regional. 

B) Sul (IBGE) encontram-se no Complexo Regional Centro-
Sul. 

C) Sudeste encontram-se no Complexo Regional do Centro-
Sul. 

D) Norte (IBGE) estão localizados no Complexo Regional da 
Amazônia. 

Brasil – Regiões Geoeconômicas 

 
(http://santiago.pro.br/alunos/7ano/brasil_regiao_geoe

conomica/brasil_regioes_geoeconomicas.htm) 
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“A qualidade das águas é representada por um conjunto de características, geralmente 
mensuráveis, de natureza química, física e biológica. Sendo um recurso comum a todos, foi 
necessário, para a proteção dos corpos d'água, instituir restrições legais de uso. Desse modo, as 
características físicas e químicas da água devem ser mantidas dentro de certos limites, os quais são 
representados por padrões, valores orientadores da qualidade de água, dos sedimentos e da biota.” 

(Resoluções Conama nº. 357/2005, Conama nº. 274, Conama nº. 344/2004 e Portaria nº. 518, do Ministério da Saúde) 
 

“Os ecossistemas aquáticos incorporam, ao longo do tempo, substâncias provenientes de causas 
naturais, sem nenhuma contribuição humana, em concentrações raramente elevadas que, no 
entanto, podem afetar o comportamento químico da água e seus usos mais relevantes. Entretanto, 
outras substâncias lançadas nos corpos d'água pela ação antrópica, em decorrência da ocupação e 
do uso do solo, resultam em sérios problemas de qualidade de água, que demandam investigações e 
investimentos para sua recuperação.”               (http://www.inea.rj.gov.br/fma/qualidade-agua.asp) 
 

Analise a imagem, que demonstra a localização de 
quatro cisternas. Após a leitura dos textos e da 
análise da imagem, pode-se considerar como melhor 
local para a instalação de uma cisterna a área 
A) I.    
B) II.     
C) III.     
D) IV.  
 
37 

 

“As curvas de nível (ou isoípsas) são linhas que 
unem os pontos do relevo que têm a mesma alti-
tude. Traçadas no mapa, permitem a visualização 
tridimensional do relevo.” 

(Moreira, J. C. & Sene E. Geografia: ensino médio – volume único. 
São Paulo: Scipione, 2005) 

 
As curvas de nível são muito utilizadas em mapas 
topográficos para determinar a declividade e a 
variação de altura, sendo um importante 
instrumento para a implantação de loteamentos e 
estradas, para evitar problemas como o demons-
trado na figura 1. 

Figura 1 

 
(http://centrodeestudosambientais.wordpress.com/2011/01/30/

deslizamentos-de-terra-no-brasil/) 

 
Analisando o mapa topográfico (figura 2), em qual 
localidade o problema destacado na figura 1 será 
mais frequente? 
A) 1    
B) 2     
C) 3     
D) 4 
 
 

Figura 2 

 
(http://educacao.uol.com.br/geografia/topografia-2-propriedade-

das-curvas-de-nivel-e-perfil-topografico.jhtm) 
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“Os israelenses reagiram com frieza nesta sexta-  
feira (23/09/2011) ao discurso do presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, na Assembleia Geral da ONU (...).” 

(http://oglobo.globo.com/mundo/israelenes-veem-discurso-de-abbas-na-
onu-como-incendiario-2694053) 

 

Os palestinos tentam, através de todas as vias diplomá-
ticas, conseguir que 
A) Israel libere os portos da Faixa de Gaza para a 

exportação de petróleo. 
B) a ONU liberte políticos presos injustamente por Israel. 
C) os Estados Unidos pressionem Israel para desocupar os 

seus territórios. 
D) a ONU reconheça o Estado palestino, como de direito. 

Benjamin Netanyahu, 
primeiro ministro israelense 

 

 
(http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/discurso-na-onu-eleva-

popularidade-de-netanyahu-em-israel/n1597240729755.html) 

 
39 

O climograma é um tipo de gráfico, no qual se analisa dois 
elementos climáticos (temperatura e pluviosidade), para determinar 
o tipo de clima. A análise climática e meteorológica é muito 
importante para a atividade agrícola, principalmente para o 
planejamento do plantio, devido à necessidade hídrica da planta. 
Um agricultor, ao analisar o climograma da cidade de Macau (RN), 
conforme representado, percebe que o mês 

A) com menor precipitação foi agosto, com uma temperatura de 25º.  
B) de março, além de quente, foi o que teve maior precipitação. 
C) de novembro, apesar da baixa temperatura, teve maior precipitação. 
D) de abril, teve uma temperatura de 18º C e uma precipitação alta. 
  

(http://uziel-carneiro.blogspot.com/2009/10/ aqui-
vos-apresento-o-climograma-de-um.html) 

 
40 

Alguma coisa está fora da ordem 
Fora da nova ordem mundial 

Alguma coisa está fora da ordem 
Fora da nova ordem mundial. 

(Caetano Veloso) 
 

A música “Fora da ordem” foi composta por Caetano Veloso e lançada no disco Circuladô (1991), 
já fazendo uma previsão de alguns acontecimentos internacionais, não estando de acordo com a 
ordem mundial vigente. Dentre as coisas que estão “fora da ordem”, está 
A) a criação de blocos econômicos. 
B) a unificação das Alemanhas. 
C) a guerra do Iraque. 
D) o fortalecimento do capitalismo. 
 
41 
O Nordeste passa hoje por um novo processo migratório, criado por pessoas que por algum erro de 
avaliação do lugar de destino, tiveram uma frustração das expectativas quanto ao emprego e renda. 
Esse novo processo migratório denomina-se 
A) êxodo rural. B) transumância.  C) movimento pendular. D) migração de retorno. 
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Há uma nítida relação entre o meio abiótico e biótico. A vegetação está condicionada aos fatores 
edáficos e climáticos. O gráfico demonstra como os elementos climáticos podem atuar no processo 
de intemperismo de uma rocha. 
 

 
(Teixeira, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Nacional, 2009. Adaptado) 

 
Após análise do gráfico anterior, pode-se inferir que a vegetação 
apresentada encontra-se em áreas de 
A) rocha pouco alterada e de evaporação potencial maior que a 

precipitação. 
B) rocha muito alterada e de evaporação potencial maior que a 

temperatura. 
C) solos profundos e de precipitação maior que a evaporação 

potencial. 
D) solos rasos, com precipitação abundante, mas com alta evaporação 

potencial. 
 

(http://www.brasilescola.com/brasil/caatinga.htm) 

 
43 

“Nascido da divisão do Sudão após décadas 
de guerra civil, o Sudão do Sul é desde a 0h 
local (18h desta sexta-feira de Brasília) o 
mais novo país do mundo, o 54º da África e 
o 193º membro da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A criação do país já é 
comemorada na madrugada deste sábado na 
capital Juba. ‘Somos livres! Adeus ao norte, 
bem-vinda a felicidade!’, gritava Mary 
Okach, uma cidadã da nova nação.” 

(http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/no-sabado-
nasce-o-54o-pais-da-africa-o-sudao-do-sul) 

 
 

A guerra civil que levou à divisão do Sudão era 
A) a disputa, entre diversas tribos sudanesas, pelas extensas reservas de diamante presentes em todo o país. 
B) a imposição de uma identidade islâmica aos cristãos, que são maioria no Sul. 
C) a necessidade de melhor administrar política e economicamente o país, visto que o Sudão era o maior 

país africano. 
D) a discriminação racial existente no país, sendo o Norte de maioria branca e o Sul de maioria negra. 
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Analise atentamente a charge.  
Vivemos em um mundo em constante modificação 
para sempre atender às necessidades de nós, humanos. 
Mas o meio natural paga um preço caro, por esse 
avanço desodernado da sociedade dita moderna. Após 
analisar a charge, pode-se concluir que o problema 
ambiental representado está relacionado à(ao) 
A) fenômeno de “ilha de calor”. 
B) poluição hídrica. 
C) aquecimento global. 
D) chuva ácida. 

 
 
45 
“O novo Código Florestal, que traz um conjunto de regras sobre a preservação ambiental em 
propriedades rurais, foi aprovado no Senado na última terça-feira (6/12/2011), após mais de seis 
horas de discussão, por 59 votos a favor e 7 contra. O Código havia sido aprovado na Câmara em 
maio e depois passou por diversas comissões do Senado antes de ser votado pelos senadores em 
plenário. Agora, volta para a análise da Câmara para que os deputados aprovem as mudanças.”  

(http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/12/entenda-principais-mudancas-no-novo-codigo-florestal.html) 

O novo Código Florestal coloca em discussão o futuro das florestas e das futuras gerações, porque 
A) respeitará as áreas de preservação permanente, como topo de morros e matas ciliares, ampliando o 

tamanho dessas áreas. 
B) fará com que os ruralistas que desmataram tenham que repor até 50% da área desmatada, além do 

pagamento de multa. 
C) as encostas ficarão livres das pastagens, favorecendo um intenso projeto de recuperação com espécies 

nativas. 
D) dará anistia aos ruralistas que cometeram crime ambiental, além de favorecer o desmatamento de áreas 

de preservação permanente. 
 
46 
“Plástico, náilon, isopor e todo o lixo capaz de flutuar é um potencial viajante e colecionador de 
poluentes levado pelas águas da chuva, dos rios ou do mar. Porém, permanece no ambiente por 
longo tempo. Caixas e vasilhames se quebram, cordas emaranham, sacolinhas se rompem e todos os 
pedacinhos flutuantes prosseguem sua jornada. Por onde passam, deterioram a paisagem, 
contaminam as águas, causam impactos sobre a fauna e afetam a qualidade de vida.”                     

(National Geographic. Ambiente. A viagem do Lixo. Abril de 2011. Ano 11. nº. 133. p. 22-23) 
 

Analise as afirmativas sobre o percurso do lixo e seus respectivos impactos na natureza. 
I. Tudo aquilo que se joga fora e não é recolhido tende a descer, a buscar as áreas baixas dos vales, à 

mercê dos ventos e da chuva. 
II. O descarte direto de embalagens vazias, entulho, móveis e pneus nos mananciais é ínfimo no Brasil. 
III. Plásticos descartados nos rios ou carregados por enchentes viajam longas distâncias, de rio para rio, 

sempre na direção do mar. 
IV. O modo de alimentar-se leva algumas espécies a engolir fragmentos de plástico. A morte vem por 

asfixia ou inanição. 
V. A maré alta leva resíduos deixados nos areais. Parte vai para o alto-mar e parte volta, sujando 

mangues e estuários. 
VI. Tartarugas marinhas são grandes vítimas do plástico. Ingerem sacolinhas, garrafas e balões. E podem 

até crescer entaladas em embalagens. 
VII. O plástico em pedaços não é danoso aos animais e ao meio ambiente. 
Estão corretas as afirmativas 
A) II, VII  B) I, III, IV, V   C) I, III, IV, V, VI                  D) I, II, III, IV, V, VI, VII  
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Herdeiro da Pampa Pobre 
 

Mas que pampa é essa que eu recebo agora 
Com a missão de cultivar raízes 

Se dessa pampa que me fala a história 
Não me deixaram nem sequer matizes? 

 

Passam às mãos da minha geração 
Heranças feitas de fortunas rotas 

Campos desertos que não geram pão 
Onde a ganância anda de rédeas soltas 

 

Se for preciso, eu volto a ser caudilho 
Por essa pampa que ficou pra trás 

Porque eu não quero deixar pro meu filho 
A pampa pobre que herdei de meu pai 

(Engenheiros do Hawaii) 
 

A música, “Herdeiro da Pampa Pobre”, retrata problemas na estrutura agrária e fundiária do 
Brasil, como 
A) a má distribuição de terras e terras altamente produtivas. 
B) a concentração de terras e produção de alimentos para o mercado interno. 
C) a concentração fundiária e a improdutividade das terras. 
D) a boa distribuição de terras e produção voltada para a exportação. 
 
48 
 “Uma série de revoltas se alastrou por países árabes este ano, e já derrubou três governos no norte 
da África: Tunísia (em janeiro), Egito (fevereiro) e Líbia (agosto). A professora Vânia Carvalho 
Pinto, da UnB, ressalta que nenhum dos três é uma monarquia – onde os soberanos têm outras 
fontes de legitimidade, inclusive descenderem de Maomé. ‘A única que sofreu uma ameaça séria é o 
Bahrein, onde a revolta da maioria xiita foi suprimida com ajuda da Arábia Saudita.’” 

(http://www.estadao.com.br/noticias/) 
 

O fato relatado teve início em dezembro de 2010, quando um jovem tunisiano, desempregado, ateou 
fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas o 
ato desesperado, que terminou com a própria morte, seria o pontapé inicial do que viria a ser 
chamado mais tarde de primavera 
A) tunisiana.  B) islâmica.   C) árabe.   D) muçulmana. 
 
49 
O trecho foi retirado de um artigo de Aldenôr Gomes da Silva, intitulado “Trabalho e Tecnologia 
na Produção de Frutas Irrigadas no Rio Grande do Norte – Brasil”. 
 

“(...) Hoje, nos principais vales úmidos da região, como o Vale do São Francisco, um número 
considerável de empresas públicas e privadas desenvolvem projetos de agricultura irrigada com 
base em tecnologias de ponta (avançados níveis de automação), subsidiando a implantação de 
agroindústrias locais e/ou filiais de empresas do Centro-Sul do país. (...)” 
 

No estado do Rio Grande do Norte, região Nordeste do Brasil, está se desenvolvendo com bastante 
rapidez, um desses polos de irradiação da agricultura irrigada, atrelada a agroindústrias 
processadoras: o Polo de Fruticultura 
A) Irrigada Açu/Mossoró.  
B) de Natal.    
C) Açu/Macau.   
D) de Caicó/Parelhas. 
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Analise atentamente a charge.     

Pode-se concluir que ela destaca a crise econômica 

A) no continente europeu, tendo como destaque a Grécia. 
B) mundial, com a Europa resolvendo internamente os seus 

problemas. 
C) europeia, com a Grécia conseguindo se reerguer. 
D) que está atingindo todo o mundo, menos a Europa. 
 

 
(http://marx21.com/2010/05/06/a-grecia-o-

euro-e-a-falta-de-federalismo-fiscal/) 
 
51 
Segundo dados do Banco Mundial, 1 estadunidense consome tanta energia quanto 2 europeus, 55 
indianos e 900 nepaleses. Em outubro de 2011, a população mundial chegou na casa dos 7 bilhões 
de habitantes. Caso a população mundial continue crescendo pode-se 
A) adotar o modelo de consumo do mundo desenvolvido, porque é totalmente voltado para a 

sustentabilidade. 
B) causar preocupação, porque a pressão sobre os recursos naturais será muito alta, principalmente por 

parte das nações desenvolvidas. 
C) adotar uma postura consumista, já que cada vez mais preocupa-se com as questões ambientais. 
D) continuar consumindo, porque os produtos são biodegradáveis, não oferecendo nenhum risco para o 

ambiente. 
 
52 

Observe o cartaz espalhado pelas principais cidades portuguesas, 
pelo Partido Nacional Renovador, um partido de extrema direita. 
A questão migratória retratada no cartaz denomina-se 

A) racismo. 
B) xenofobia. 
C) tolerância. 
D) modismo. 
 

 
 
53 
“Os fatores relacionados à cobertura vegetal podem influenciar os processos erosivos de várias 
maneiras: através dos efeitos espaciais da cobertura vegetal, dos efeitos na energia cinética da 
chuva e do papel da vegetação na formação do húmus, que afeta a estabilidade e o teor de 
agregados. A densidade da cobertura vegetal é fator importante na remoção de sedimentos, no 
escoamento superficial e na perda do solo.”  

(Guerra, José Teixeira e Cunha, Sandra Batista. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 2ª Ed. Bertrand Brasil 1995, p. 161) 
 

Assinale a alternativa que representa a maior probabilidade de perda de solo. 
A) Áreas com alta densidade de cobertura vegetal, especialmente se houver uma cobertura de serrapilheira. 
B) Áreas parcialmente cobertas por vegetação, solos com menos de 70% de cobertura vegetal como, por 

exemplo, áreas semi-áridas, agrícolas e de superpastoreio. 
C) Áreas com cobertura vegetal densa, cobrindo mais de 30% da superfície do solo. 
D) Áreas com alta densidade de cobertura vegetal como, por exemplo, uma floresta. 
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Analise a charge e o texto seguintes. 
 

 
 

“O objetivo principal deste sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear 
o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Desta forma, dentro 
deste sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto, e cada funcionário executava 
uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando 
numa maior velocidade de produção. Também não era necessária utilização de mão-de-obra muito 
capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa dentro de sua etapa de 
produção.”                      (http://www.suapesquisa.com/economia/) 

Tanto a charge quanto o texto referem-se ao sistema de produção denominado 
A) Taylorismo. B) Toyotismo.   C) Fordismo.   D) Volvismo. 
 
55 
 “A camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os Estados do 
Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias sedimentares 
(Espírito Santo, Campos e Santos). O petróleo encontrado nesta área está a profundidades que 
superam os 7 mil metros, abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo geólogos, conservam a 
qualidade do petróleo.”                         (http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml) 

O petróleo é um combustível fóssil encontrando em terrenos de rochas 
A) metamórficas. 
B) sedimentares detríticas. 
C) sedimentares orgânicas. 
D) magmáticas extrusivas. 
 
56 
Analise as seguintes afirmativas. 
I. São comuns nas grandes cidades as paisagens que mostram lado a lado o moderno e o tradicional, o 
excessivamente luxuoso e o paupérrimo, bairros ricos ao lado de imensas favelas. 

 

Favela globalizada 
 

 
(Castrogiovani, Antônio Carlos et al. Ensino de Geografia: Caminhos e Encantos. 2ª Edição. Porto Alegre. Edipucrs, 2011, p. 59) 

 
II. A imagem constitui resultado do desnível entre urbanização e a oferta de novos empregos urbanos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas são falsas. 
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 
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Japão vive pior acidente nuclear desde Chernobyl 
 

População próxima ao local receberá doses de iodo, um elemento útil para prevenir câncer de tireóide. 
 

 
(noticias.uol.com.br) 

 
O acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, é o pior do país desde a catástrofe de 

Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A falha no sistema de refrigeração do reator 1 da usina Daiichi, em 
função do terremoto e do tsunami que atingiram o país nessa sexta-feira, foi classificado pelas autoridades 
como categoria 4. De acordo com a Escala Internacional de Sucessos Nucleares (INES), isso equivale a 
um “acidente com consequências de alcance local”, informa o jornal El Pais, nesse sábado. Na 
classificação, 7 é a categoria máxima. 

Apenas em duas ocasiões foram registrados acidentes piores, de acordo com a classificação da 
INES: Chernobyl (nível 7, “acidente grave”) e a fusão do núcleo de um reator da central americana Three 
Mile Island, em 1979 (nível 5, “acidente com consequências de maior alcance”). 

Segundo a agência de notícias japonesa Jiji, três trabalhadores sofreram de exposição radioativa 
perto da usina de Fukushima. Para conter as consequências do acidente, o governo japonês tenta um 
método sem precedentes, segundo informou o porta-voz, Yukio Edano. Trata-se de um resfriamento do 
reator com água do mar, misturada com ácido bórico. 

Além disso, a população próxima ao local receberá doses de iodo, um elemento útil para prevenir 
câncer de tireoide. Após o desastre de Chernobyl, milhares de casos de câncer de tireoide foram 
registrados em crianças e adolescentes, expostos no momento do acidente. Mais casos são esperados. 

(http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/japao-vive-pior-acidente-nuclear-desde-chernobyl) 
 

“Por situações como essas descritas na notícia é que o mundo tem vivido um momento de aversão à 
energia nuclear. A Suécia decidiu, em plebiscito, fechar todas as suas usinas até 2010, sem contar que o 
mesmo foi decidido na Austrália e Itália. A Alemanha deverá fechar todas as suas usinas até 2021.”                                                                      

(James e Mendes, 2010: 216) 
 

No contexto dos textos, considerando a matriz energética brasileira assinale a alternativa correta. 
A) No Brasil, existe uma necessidade urgente de ampliação da produção de energia elétrica e a fissão 

nuclear é alternativa mais viável para atender a essa demanda devido às limitações do território. 
B) O complexo produtor de energia nuclear de Angra dos Reis é paradigma para todos os estados 

brasileiros, haja vista que a energia nuclear é o principal potencial energético do país depois do 
hidrelétrico, estando este em fase final de uso do potencial total do território nacional. 

C) O programa de energia nuclear brasileiro deve sofrer um retrocesso nos próximos anos, fato que será 
viabilizado pelo grande potencial hidrelétrico e eólico, ainda não utilizado no país. 

D) O governo brasileiro deve aproveitar a desvalorização da energia nuclear no mundo e a baixa dos 
custos para criar no país uma grande matriz energética nuclear, a fim de assegurar o crescimento da 
economia nacional. 
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“Representações em escala pequena mostram áreas muito extensas, com poucos detalhes, e são 
geralmente chamadas de mapas, já as representações em escala grande mostram áreas menores, 
porém com maior grau de detalhamento, e são chamadas de cartas. Representações em escalas 
muito grandes e com alto grau de detalhamento são chamadas de plantas.”  

(Adaptado: Moreira, João Carlos e Sene, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil. Espaço Geográfico e Globalização. São Paulo. 
Editora Scipione 2004, p. 28) 

Considere as situações hipotéticas a seguir. 
I. Para localizar ruas e avenidas de Natal. 
II. Para localizar a cidade de Natal. 
Deve-se utilizar, respectivamente, 
A) carta topográfica e mapa do Brasil. 
B) planta e mapa do Brasil. 
C) mapa mundi e planta. 
D) carta topográfica e carta topográfica. 
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O efeito estufa tem esse nome porque se assemelha àquilo que ocorre nas estufas de plantas. É um 
fenômeno natural e fundamental para a vida na Terra. Ele consiste na retenção do calor irradiado 
pela superfície terrestre e pelas partículas de gases e de água em suspensão na atmosfera, evitando 
que a maior parte desse calor não se perca no espaço exterior. A consequência é a manutenção do 
equilíbrio térmico do planeta e a sobrevivência das várias espécies de vegetais e animais. O assunto, 
muitas vezes, não é tratado de forma correta. Diante do exposto, analise.  
I. O CO2 é encontrado naturalmente no ar. Ele entra na atmosfera pela respiração dos seres vivos e pelas 

emanações de vulcões, gêiseres, etc. 
II. A quantidade de carbono no sistema Terra não é praticamente a mesma, pois há acréscimos com o 

passar do tempo. 
III. Quando se extraem os hidrocarbonetos dos solos e o utilizamos em processos de combustão, por 

exemplo, não modificamos a sua localização. 
Sobre o efeito estufa está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III  B) I, III   C) II, III   D) I 
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Antes mundo era pequeno 
Porque Terra era grande 

Hoje mundo é muito grande 
Porque Terra é pequena 
Do tamanho da antena 

Parabolicamará. 
(Gilberto Gil – Parabolicamará) 

 

De acordo com o trecho da música de Gilberto Gil, o mundo está interligado 
A) devido ao avanço dos meios de comunicação, como a Internet. 
B) totalmente, porque todos têm acesso à tecnologia. 
C) em parte, mas com a tecnologia digital disponível para todos. 
D) graças ao avanço da tecnologia analógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 




