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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 a Folha 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. 

 

 
 
“Na costa litorânea do sudeste e do sul do Brasil há uma grande quantidade de locais com 
concentração de conchas e moluscos, utensílios caseiros, armas de caça e pesca e esqueletos. Esses 
locais são chamados sambaquis. Trata-se de uma expressão da língua tupi: tamba (marisco) 
combinado com ki (amontoamento). Nos sambaquis ainda são encontrados vestígios das habitações, da 
culinária, dos procedimentos funerários, além de pequenas esculturas em forma de animais. Esses 
sítios arqueológicos que demoraram séculos para serem formados, têm sido destruídos, 
sistematicamente, para a obtenção de cal, desde o período colonial.”     

(Mello, Leonel Itaussu de A. História: Construindo Consciência. São Paulo. Scipione. pág. 31) 

Tomando como referência o texto anterior, pode-se reconhecer que os achados arqueológicos 
constituem um elemento fundamental para o estudo da Pré-História das terras que hoje compõem o 
Brasil. Assim, pode-se concluir que: 

A) Os primitivos habitantes da América eram formados por grupos de agricultores que utilizavam 
simultaneamente as práticas da caça e da pesca. 

B) Os registros rupestres – pinturas e gravuras – atestam que os primeiros agrupamentos humanos já 
apresentavam uma hierarquia social nas terras que viriam a constituir o Brasil. 

C) Os restos humanos encontrados nos sambaquis significam que esses locais foram usados como 
cemitérios e como centros cerimoniais brasileiros. 

D) Os sambaquis encontrados na faixa litorânea do Brasil, compostos de grande quantidade de moluscos 
e ossos de peixe revelam muito sobre o modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil. 

 

 
 
Thomas Hobbes, na obra “Leviatã”, explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana e 
sobre a necessidade de governos e sociedades. No estado natural, enquanto alguns homens podem 
ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais por 
forma a estar além do medo de que outro homem lhe possa fazer mal. Por isso, cada um de nós tem 
direito a tudo, e uma vez que todas as coisas são escassas, existe uma constante guerra de todos 
contra todos (Bellum omnia omnes). No entanto, os homens têm um desejo, que é também em 
interesse próprio, de acabar com a guerra, e por isso formam sociedades entrando num contrato 
social. Assim, para Hobbes: 

A) A força do Estado resulta de um contrato entre os homens e o governante para garantir a sobrevivência 
da sociedade, uma vez que, no estado da natureza, os homens são violentos. 

B) A violência que afeta os homens no estado natural resulta da competição, da ganância daqueles que  se 
apoderam da força do Estado e  exploram o trabalho da maioria. 

C) O Estado só aparece no momento em que a sociedade passa a controlar os governantes e, assim,  
asseguram a permanência da paz com o fim da violência. 

D) O Estado surge de um contrato social, em que todos garantem o direito à propriedade e à liberdade e a 
participação nas Assembleias Deliberativas. 

 

 QUESTÃO 02  

 QUESTÃO 01  
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A civilização grega apresentou o escravismo como característica fundamental na sua organização 
sócio-econômica.  Os escravos tinham várias origens: o nascimento, a guerra e a compra.  Sobre as 
condições de um escravo na Grécia Antiga, pode-se afirmar: 
 

A) Em Esparta, os hilotas eram escravos públicos e estavam sujeitos à matança periódica, conhecida 
como kriptia. 

B) Os escravos na Grécia Antiga eram utilizados exclusivamente no trabalho agrícola, uma vez que eram 
considerados subalternos e tinham a condição de estrangeiros na sociedade. 

C) Os atenienses defendiam que a posse de um escravo conferia ao cidadão o direito de fazer parte do 
Conselho da Gerúsia. 

D) A escravidão por dívidas, típica da Grécia Antiga, permaneceu até o momento de dominação 
macedônica, ao final do período Clássico. 

 

 
 

A decadência do Império Romano pode ser atribuída a fatores internos e externos. Dentre eles, 
pode-se apontar: 
 

A) A política tributária que recaía sobre todas as camadas sociais e acabava por penalizar os mais ricos, 
gerando constantes revoltas da aristocracia contra o governo. 

B) O crescente aumento do número de escravos, decorrente das conquistas, levou à valorização excessiva 
das atividades urbanas em detrimento das atividades rurais. 

C) A desorganização econômica do Império, o êxodo urbano e as revoltas nas províncias foram elementos 
que enfraqueceram o Império e abriram caminho para as incursões bárbaras. 

D) A reforma agrária, realizada pelos irmãos Graco, provocou êxodo rural e gerou a necessidade de abrir 
as fronteiras do Império para a entrada de estrangeiros, considerados “bárbaros”. 

 

 
 

Observe a figura a seguir: 
 

 
                                                                                                  (Life2point0.com) 

 

A passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada, no campo cultural, pelo 
Renascimento. A estátua de Davi, de Michelangelo, representante do Renascimento Italiano, 
retrata características desse movimento, tais como: 
 

A) O positivismo e o realismo. 
B) O teocentrismo e o monofisismo. 
C) O humanismo e o antropocentrismo. 
D) O naturalismo e o platonismo. 

 QUESTÃO 05  

 QUESTÃO 03  

 QUESTÃO 04  
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A imagem a seguir aborda elementos essenciais do feudalismo medieval. Observe: 
 

 
              (http://mestresdahistoria.blogspot.com) 

 

Após analise, é correto afirmar que: 
 

A) A relação de suserania e vassalagem, que caracterizava a sociedade feudal, também estava presente 
entre os servos e seus senhores. 

B) O trabalho agrícola cabia aos vilões, que viviam em comunidades e prestavam serviços aos senhores, 
como o pagamento da corveia. 

C) As relações servis serviram para garantir o sustento da população do feudo, pois apresentaram uma 
grande produtividade graças aos avanços das técnicas agrícolas. 

D) Os camponeses, na condição de servos, viviam na dependência de seus senhores devendo-lhes 
obrigações e não podiam abandonar a terra. 

 

 
 

Observe a figura a seguir: 

 
(rechavia.wordpress.com) 

 

As Cruzadas, em certa época, foram consideradas como a causa principal de quase todo o 
progresso europeu da última fase da época feudal. Supunha-se que tinham contribuído para o 
crescimento das cidades, para a ruína do feudalismo e para a introdução na Europa Latina, da 
filosofia e da ciência muçulmana. No entanto, a maioria dos historiadores dá um valor limitado a 
tal suposição por que: 
 

A) As Cruzadas não atingiram o objetivo de libertar Jerusalém do domínio dos turcos. 
B) O crescimento das cidades foi muito mais uma decorrência de fatores internos do que pelos resultados 

provocados pelas Cruzadas. 
C) Os participantes das expedições militares desprezaram a cultura muçulmana por considerá-la inferior. 
D) As Cruzadas têm uma importância apenas no aspecto militar, enquanto a crise feudal tem aspecto 

econômico e social. 

 QUESTÃO 07  

 QUESTÃO 06  
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Na expansão marítimo-comercial moderna, Portugal foi o grande pioneiro do processo. Esse fato 
poder ser explicado pelos seguintes fatores: 
 

A) A posição geográfica favorável que colocou o país na rota de navegadores que se dirigiam para o Mar 
Báltico e o Mar do Norte. 

B) A grande contribuição  da Escola de Sagres e o financiamento de navegadores por parte da nobreza. 
C) O interesse da burguesia e da Igreja Católica que queriam expandir o processo inquisitorial para as 

colônias. 
D) As rivalidades entre Portugal e Espanha  em torno do comércio pelo Mar Mediterrâneo e o  controle 

português do comércio das especiarias. 
 

 
 

Nassau: “A guerra entre Holanda e Portugal nunca existiu. Durante todos esses anos tivemos um 
inimigo comum: a Espanha. A ávida Castela dos Felipes que, não satisfeitos de humilhar Portugal, 
pretendiam estender suas garras imperialistas até os Países Baixos. Queriam ocupar o trono da 
Holanda e conquistar o mundo, os Felipes. Mas a restauração de Portugal vem marcar o início de um 
novo tempo. E o fim de um longo equívoco (abraça o Frei e enche os dois cálices) – Viva D. João IV, 
Rei de Portugal!”                                    (Buarque, Chico e Guerra, Rui. Calabar, o Elogio da Traição) 
 

De acordo com o texto, podemos concluir que: 
A) A dominação dos holandeses nas áreas açucareiras do Nordeste brasileiro é uma consequência da 

restauração do trono português, colocando um fim no período da União Ibérica. 
B) A ascensão de D. João IV ao trono português foi comemorada juntamente com a notícia da expulsão 

dos holandeses do Brasil. 
C) Nassau reconhece a inexistência de rivalidade entre Holanda e Portugal e atribui a invasão holandesa 

ao Nordeste brasileiro à União Ibérica. 
D) O texto demonstra que a ação imperialista da Espanha sobre os Países Baixos foi responsável pelo 

fracasso da atuação de Nassau na administração das regiões dominadas pela Holanda. 
 

 
 

“Em setembro de 1822, apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais aderiram à independência 
proclamada por D. Pedro nas margens do Ipiranga. As demais províncias ou ainda estavam sob 
controle das tropas portuguesas, caso da Bahia, ou discordavam da ideia de trocar a tutela até então 
exercida por Lisboa pelo poder centralizado no Rio de Janeiro, caso de Pernambuco, que reivindicava 
maior autonomia regional. Na região Norte, Pará e Maranhão se mantiveram fiéis aos portugueses. 
Por alguns meses, obedecendo às ordens das cortes de Lisboa, ambas as províncias chegaram a se 
declarar separadas do restante do Brasil e ligadas diretamente a Portugal. No sul, as forças estavam 
divididas entre interesses brasileiros e portugueses.” 
(Gomes, Laurentino. 1822, Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram D. Pedro a criar o 

Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2010 p. 61) 
 

A Independência do Brasil, ocorrida no contexto da crise do Antigo Sistema Colonial, significou: 
A) Um processo conduzido pela  camada dominante colonial, interessada em manter a Monarquia para 

garantir a integridade territorial e a base latifundiária e escravista. 
B) Um momento que  refletiu os interesses revolucionários das regiões mais distantes da capital do Rio de 

Janeiro. 
C) Um processo semelhante aos demais ocorridos na América Espanhola que se definiram pela instalação  

de governos monárquicos e fortemente centralizados. 
D) O rompimento da tutela de Portugal, de forma revolucionária,  uma vez que os interesses ingleses já se 

faziam presentes desde o momento da abertura dos portos, em 1808. 

 QUESTÃO 10  

 QUESTÃO 09  

 QUESTÃO 08  
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Metamorfose 
 

Meu avô foi buscar prata, 
mas a prata virou índios. 

 

Meu avô foi buscar índio, 
mas o índio virou ouro. 

 

Meu avô foi buscar ouro, 
mas o ouro virou terra. 

 

Meu avô foi buscar terras. 
e a terra virou fronteira: 

 

E o Brasil tomou forma de harpa. 
 (Cassiano Ricardo – Martim Cererê) 

 

No poema anterior de Cassiano Ricardo, as várias metamorfoses significam: 
A) O processo histórico do período colonial, em que ocorreram o alargamento e a ocupação do território 

brasileiro. 
B) A ocupação do território brasileiro através dos principais rios nas regiões Sudeste e Sul. 
C) A importância do índio na composição étnica brasileira, o papel desempenhado no processo produtivo  

e sua contribuição na ocupação do território. 
D) O processo histórico de interiorização do Brasil, no período colonial, com destaque para a exploração 

das drogas do sertão, com mão-de-obra indígena. 
 

 
 

“Em matéria de organização, a lavoura cafeeira seguiu os moldes tradicionais e clássicos da 
agricultura do país: a exploração em larga escala, tipo plantação fundada na grande propriedade 
monocultural trabalhada por escravos negros, substituídos mais tarde... por trabalhadores 
assalariados.”          (Caio Prado Júnior) 
 

Sobre a economia do Brasil no Segundo Reinado, analise: 
I. O pioneiro da iniciativa de adotar trabalho livre foi o Senador Nicolau de Campos Vergueiro, nas suas 
fazendas de Ibicaba, no sistema de parceria. 

II. O latifúndio de café seguia muito de perto o velho modelo do engenho açucareiro nordestino: tendia à 
autossuficiência, com produção de bens de consumo, possuía casa grande, senzala, oficinas de 
pequenos serviços etc. 

III. Devido à economia cafeeira, ocorreu o desenvolvimento de estradas de ferro, que interligavam o 
interior aos portos exportadores de café. 

IV. O sucesso do sistema de parceria levou o governo a entusiasmar-se com a adoção do trabalho livre, 
assalariado, passando a criar as colônias de imigrantes, na região Sul e Sudeste do país. 

V. A economia cafeeira ajudou a dinamizar a vida  urbana com as atividades mercantis, a instalação de 
bancos, o crescimento da classe média, o enriquecimento de pessoas ligadas à exportação do café. 

VI. A Era Mauá foi um grande momento na industrialização brasileira, na medida em que eliminou uma 
série de dificuldades que entravavam o crescimento interno do país. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, IV, VI 
B) II, III, IV, V 
C) I, II, III, V 
D) I, III, IV, VI 

 QUESTÃO 12  

 QUESTÃO 11  
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Os atos autoritários de D. Pedro I, logo no início do Brasil Império, provocaram reações contrárias 
ao governo. A Confederação do Equador enquadra-se nesse contexto. O seu líder, Frei Caneca, 
negou-se a admitir a Constituição de 1824 por considerá-la “iliberal e contrária à liberdade, 
independência e direitos do Brasil”. Sobre a Confederação do Equador, pode-se considerar que: 
 

A) O movimento teve um caráter separatista, inspirado no modelo unitário e representativo, adotado pelos 
EUA. 

B) O Manifesto de Proclamação  da Confederação obteve apoio das províncias do Maranhão, Ceará, 
Bahia, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, simpatizantes das ideias republicanas e federalistas. 

C) O fracasso do movimento pode ser atribuído à ausência de participação popular, uma vez que o 
movimento procurou assegurar os interesses da elite latifundiária. 

D) A estratégia utilizada pelo governo foi a de combater separadamente cada província para, assim, evitar 
uma repressão que fosse marcada pela violência e  crueldade. 

 

 
 

Analise o trecho a seguir:   
Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzentes avermelha o brilho 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar de açoite 

Legiões de homens negros como a noite, 

Horrendos a dançar... 
(Castro Alves, Navio Negreiro, VI) 

 

 

A mão-de-obra escrava foi a solução encontrada por Portugal para suprir a necessidade de braços 
para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, nos primeiros tempos do Brasil Colônia. A respeito 
do escravismo colonial, é correto afirmar: 
 

A) A decisão de adotar a mão-de-obra escrava negra obedeceu a critérios puramente raciais, na medida 
em que os europeus consideravam os negros inferiores e acostumados ao trabalho escravo. 

B) O que caracteriza um escravo é a sua condição de dependência em relação ao seu senhor e os pesados 
castigos, a que é submetido, sempre que se demonstra rebelde à sua condição. 

C) A Inglaterra manteve-se favorável ao tráfico de escravos até 1850, quando exigiu não só a extinção do 
comércio intercontinental de negros como a própria abolição da escravidão. 

D) No momento da Independência, não se pensou em eliminar a escravidão porque as insituições políticas 
achavam-se construídas sobre a base escravista e a sociedade patriarcal não conseguirira sobreviver à 
sua extinção. 
 

 
 

As principais características econômicas do sistema liberal são: 
 

A) Sistema industrial de produção e mercado da livre concorrência, regulamentado pela Lei da Oferta e 
da Procura. 

B) Sistema comercial de produção e mercado monopolizado pelos grupos econômicos, como os trustes, 
as holdings e os cartéis. 

C) Sistema industrial de produção e trabalho compulsório como forma de garantir a lucratividade da 
produção. 

D) Sistema mercantil de produção e o controle do Estado para regular a concorrência e evitar uma 
economia oligopolizada. 

 QUESTÃO 15  

 QUESTÃO 14  

 QUESTÃO 13  
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O Congresso de Viena, realizado em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, foi uma reação 
conservadora das monarquias europeias, apoiadas pela aristocracia, com o interesse de barrar a 
possível onda revolucionária burguesa. Os princípios que nortearam o Congresso de Viena foram: 
A) Liberalismo, Legitimidade e Equilíbrio Político das nações europeias. 
B) Conservadorismo, Restauração da Monarquia e Positivismo que norteia a evolução das sociedades. 
C) Constitucionalismo, Republicanismo e Industrialismo proposto pela Segunda Revolução Industrial. 
D) Restauração da Monarquia, Legitimidade do Trono e Equilíbrio Político da Europa que fora ameaçado 

por Napoleão. 
 

 
 

Observe a figura apresentada: 
 

 
                                                                                                  (Blog-da-81.blogspot.com) 

 

A Revolução Industrial promoveu a consolidação do modo de produção capitalista. Dentre as 
profundas transformações sócio-econômicas decorrentes desse processo, pode-se apontar: 
A) A progressiva intervenção do Estado na área econômica, levando à concentração dos meios de 

produção nas mãos da burguesia. 
B) A formação do trabalho assalariado, que se organizou em comunidades e com uma relação de 

dependência entre empregados e patrões. 
C) O crescimento desordenado das cidades, provocando a formação de bairros periféricos com precárias 

condições de moradia e de saneamento. 
D) A introdução de novas tecnologias no processo de produção, garantindo a plena capacitação dos 

trabalhadores e a absorção de toda a mão-de-obra disponível no mercado. 
 

 
 

O pensamento do socialismo científico iniciou-se com Karl Marx e Friedrich Engels, com o 
lançamento do Manifesto Comunista, em 1848, em pleno momento de avanço do capitalismo liberal 
e do movimento operário na Europa. Este pensamento tem como base os seguintes pontos 
principais: 
A) Para Marx e Engels, a história é o  resultado  da luta de classes, que na economia capitalista trava-se 

entre a burguesia e o proletariado. Por isso, os trabalhadores deveriam realizar greves para derrubar o 
poder da burguesia. 

B) Na teoria da mais-valia, os dois  pensadores buscaram demonstrar uma das maneiras pelas  quais o 
capital expropriava e explorava a classe trabalhadora. 

C) Na teoria da evolução socialista, o primeiro momento deveria ocorrer com a ditadura do proletariado e 
a eliminação do Estado. O segundo momento, a etapa do comunismo, a sociedade seria totalmente 
igualitária. 

D) A revolução do proletariado compreenderia a reunião de todas as forças sociais – burguesia e 
proletariado – para colocar um fim à luta de classes. 

 QUESTÃO 18  

 QUESTÃO 17  

 QUESTÃO 16  
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Observe a figura apresentada: 
 

 
EL REY, NOSSO SENHOR E AMO, DORME O SONNO DA... INDIFERENÇA. 
OS JORNAIS, QUE DIARIAMENTE TRAZEM OS DESMANDOS DESTA 
SITUAÇÃO, PARECEM PRODUZIR EM S.M. O EFEITO DE UM 
NARCÓTICO. BEM AVENTURADO SENHOR! PARA VÓS O REINO DO 
CÉO E PARA O NOSSO POVO... O DO INFERNO!                                     

(Ângelo Agostini. 1887. El Rey – Nosso Senhor e Amo. Jpg) 
 

 

A Proclamação da República no Brasil, em 1889, está ligada a uma série de transformações 
econômicas, sociais e políticas ocorridas a partir de 1870. Sobre os últimos anos do Império, pode-se 
afirmar: 
 

A) Em 1870, a criação do Partido Republicano significou o fim dos Partidos Liberal e Conservador. A 
partir de então, a propaganda republicana passou a veicular livremente nos jornais, criticando as 
atitudes do imperador. 

B) A charge de Ângelo Agostini coloca a figura de D. Pedro II cansado e distanciado do mundo político 
e, por isso, considerado extremamente conservador e lento nas decisões que trariam a eliminação do 
tráfico de escravos. 

C) Os conflitos entre a Igreja e o Estado, envolvendo o Regime do Padroado e a questão da maçonaria 
tiveram um resultado satisfatório com o decreto do Imperador criando o Estado laico. 

D) O fim da Guerra do Paraguai trouxe o fortalecimento do Exército que, com a influência das ideias 
positivistas, passou a defender a instauração de um governo republicano. 

 

 
 

As posições de política econômica, no Brasil, na década de 1950, variaram entre concepções 
defensoras do Nacionalismo e outras defensoras do Desenvolvimentismo, significando: 
 

A) A intervenção do Estado na economia se alternava com propostas de protecionismo alfandegário, 
levando a um isolacionismo econômico. 

B) A restrição total à remessa de lucros das multinacionais e à sua participação no setor de indústrias de 
base se alternava com a concepção de favorecimento da instalação de grupos estrangeiros. 

C) A  defesa de tomar apenas medidas protetoras da indústria nacional, a fim de criar uma economia em 
bases sustentáveis, sem recorrer a investimentos externos, chocava-se com o princípio de abertura 
total às empresas multinacionais. 

D) O princípio de que as relações entre empresas e trabalhadores deveriam ser diretamente controladas 
pelo Congresso Nacional em oposição à ideia de que os sindicatos deveriam ter livre organização e o 
direito de eleger deputados classistas. 

 QUESTÃO 20  

 QUESTÃO 19  
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“Às  vésperas da primeira Guerra Mundial, a França detinha cerca de 40% da África (grande parte 
desse território correspondia ao deserto do Saara), a Inglaterra controlava 30%, e a Alemanha, 
Bélgica, Portugal e Espanha repartiam entre si, aproximadamente 23% do território africano.” 

 (Sherman & Hunt. História do Pensamento Econômico – 24ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2008. pág. 153) 
 

O texto contribui para uma avaliação do Imperialismo, na África, em pleno início do século XX. 
Sobre o referido processo, analise: 
I. No século XIX, a Europa estava à beira de uma crise. O nacionalismo econômico, praticado pelos 

países capitalistas, e a formação de grandes monopólios financeiros estavam tornando-se entraves para 
a expansão do capital. Daí, a necessidade de exportar capitais para áreas fora da Europa. 

II. Em 1885, a Conferência de Berlim decidiu a partilha da África. Tal fato passou a ser considerado um 
marco político para o início do Imperialismo. 

III. A política expansionista da Companhia Britânica da África do Sul culminou na Guerra dos Bôers, 
esmagando as repúblicas holandesas do Estado Independente de Orange e a República do Transvaal, 
quando a Inglaterra passou a adquirir o controle total sobre a África do Sul. 

IV. Em nome da Missão Civilizadora, os países industrializados europeus cometeram as piores atrocidades 
contra as populações nativas, submetendo-as a um opressivo sistema fiscal, que incluía, inclusive, 
impostos pagáveis em matérias-primas. 

V. Após a segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização do continente ganhou força. A 
Conferência de Bandung assinalou a disposição do não-alinhamento pelas nações afro-asiáticas recém-
independentes. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, III, IV 
B) II, III, IV, V 
C) I, II, IV, V 
D) I, II, III, IV, V 
 

 
 

 
                                                                                                                         (Guernica – Pablo Picasso – 1837)  

 

A Guerra Civil-Espanhola, de 1936 a 1939, assinalou a ascensão de Franco ao governo da Espanha. 
O quadro mural de Pablo Picasso foi um protesto contra a violência e contra a ascensão de um 
governo de característica fascista. Sobre este episódio, podemos considerar: 
 

A) Guernica era uma aldeia basca, reduto de resistência contra Franco e o Partido da Falange. O seu 
bombardeio pelas forças nazistas significou o golpe final nas forças contrárias à ascensão do fascismo. 

B) Hitler promoveu o bombardeio de Guernica para aplacar a resistência nacionalista dos espanhóis e 
conter os interesses expansionistas de Mussolini. 

C) No bombardeio de Guernica ficou comprovado o sucesso da Política do Apaziguamento, adotada pela 
Liga das Nações. 

D) Com o bombardeio de Guernica ocorreu o início da segunda Guerra Mundial. 

 QUESTÃO 22  

 QUESTÃO 21  
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Observe a figura: 
 

 
                                               (salacristinageo.blogspot.com) 

 
No período “entre guerras”, a crise do capitalismo liberal e financeiro abalou profundamente a 
economia dos países capitalistas. Pela sua intensidade e pelas suas repercussões, afirma-se que foi 
uma crise universal. Só não abalou a URSS, que se encontrava em pleno processo de implantação 
de uma economia socialista, já sob a condução de Stalin. De acordo com a charge e com os seus 
conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

 

A) A crise foi provocada pela falta de mercado consumidor, uma vez que a Europa praticava o 
protecionismo alfandegário e sobretaxava os produtos norte-americanos. 

B) As greves operárias também contribuíram para a crise de superprodução, uma vez que a paralisação 
dos trabalhadores provocou diminuição da produção nas fábricas e a queda do consumo. 

C) A crise foi diagnosticada como própria do funcionamento do capitalismo quando, no pós-guerra, a 
crença norte-americana no progresso ilimitado gerou investimentos na produção sem que houvesse 
aumento de salários dos trabalhadores. 

D) Para contornar a crise, milhares de empresários queimaram a produção de suas fábricas para garantir o 
equilíbrio entre a oferta e a procura. 

 

 
 
“Polir a inteligência e temperar o caráter do cidadão (...) é o primeiro dever do Estado.” A afirmação é 
de Getúlio Vargas, feita no período do Estado Novo, de 1937 a 1945. Durante esse período, foi 
adotada uma série de medidas, dentre elas: 

 

A) A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), tendo como funções patrocinar 
manifestações cívicas e estimular espetáculos e publicações, valorizando o caráter liberal do governo. 

B) A publicação de livros e cartilhas escolares, exaltando o patriotismo e a figura de Vargas, como 
exemplo de brasileiro e dando ênfase ao ensino universitário, voltado para ampliar o grau de 
profissionalização dos trabalhadores. 

C) Foi promulgada a C.L.T. baseada na Carta del Lavoro de Mussolini, refletindo a política de Vargas de 
aproximação com os trabalhadores e a valorização de sindicatos livres no Brasil. 

D) Ocorreu uma política de valorização da harmonia social, dentro de uma visão corporativista, que 
atribui ao Estado a função de tutelar as divergências e conflitos baseados em interesses particularistas. 

 

 QUESTÃO 24  

 QUESTÃO 23  
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Observe a charge:          

 

 
   (gilvanmelo.blogspot.com) 

 

A charge apresentada nos remete ao período histórico da República Velha, que apresentou as 
seguintes características: 
 

A) O controle político de Minas Gerais e São Paulo, através de mecanismos eleitorais praticados pelos 
coronéis e, na maioria das vezes, fraudulentos, como por exemplo, o voto de cabresto. 

B) Durante o período, a política do café-com-leite sofreu frequentes contestações dos estados do 
Nordeste, principalmente da Bahia e de Pernambuco, que não aceitavam a monopolização do poder 
pelos partidos republicanos de MG e de SP. 

C) A contestação a essa política ocorreu, no final da década de 1920, quando Rio Grande do Sul, Paraíba 
e Rio de Janeiro formaram a Aliança Liberal e lançaram Getúlio Vargas para a presidência do país. 

D) A Política dos Governadores, iniciada no governo de Campos Sales, provocou um enfraquecimento da 
aliança entre Minas e São Paulo na medida em que fortaleceu o governo central. 

 

 
 
Sobre a primeira Guerra Mundial, analise: 
I. O nacionalismo foi um dos fatores mais importantes para a eclosão da primeira Guerra Mundial, uma 

vez que gerou o recrudescimento de sentimentos que justificavam uma ação agressiva, como o pan-
eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. 

II. A primeira Guerra Mundial tornou-se uma solução para a crise da sociedade liberal, provocando a 
eliminação das raízes de governos extremistas de direita. 

III. O conflito teve repercussões profundas ao modificar o mapa político europeu, promover a ascensão da 
economia norte-americana no cenário mundial e provocar a queda do governo autocrático na Rússia, 
tornando-a  o primeiro país socialista na História. 

IV. Na América Latina, vários países tiveram a aceleração da economia capitalista, com a instalação de 
indústrias de bens de consumo duráveis. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II 
B) I, III 
C) II, IV 
D) I, IV 
 

 QUESTÃO 26  

 QUESTÃO 25  
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Antes de 7 de dezembro de 1941, duas guerras estavam sendo travadas na face da terra. Uma era a 
guerra europeia, nascida do ataque de Hitler à Polônia, em setembro de 1939. A outra era a guerra 
entre o Japão e a China, que havia começado em 7 de julho de 1937. Essas duas guerras fundiram-se 
numa só naquele dia de dezembro, quando aviões japoneses bombardearam a grande base naval norte-
americana de Pearl Harbor, no Havaí (...)                                  

(Burns, Edward McNall. História da Civilização Ocidental. Porto Alegre. Editora Globo. 1972. pág. 948) 
 

Sobre a segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos, pode-se afirmar: 
A) O  bombardeio japonês a Pearl Harbor provocou a entrada dos EUA na Guerra e assinalou o momento 

em que o Eixo passou a obter vitórias no norte da África. 
B) Com o desenrolar da segunda Guerra Mundial, o governo Vargas foi forçado a assinar um acordo de 

defesa mútua com os EUA, permitindo a instalação de  uma base  aérea e naval norte-americana em 
Natal. 

C) Vários países da América Latina tiveram um processo de industrialização por substituição de 
importações e foram ajudados pelo Plano Marshall, no pós-guerra. 

D) A Doutrina Truman, em 1947, assinalou o início da Guerra Fria no momento em que os EUA 
invadiram o Vietnã para conter os avanços do sul sobre o norte. 

 

 
 

“A segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar 
razoavelmente, como uma terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar: pois, como 
observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha, ou no ato de lutar: 
mas num período [...] A Guerra Fria entre os EUA e URSS, que dominou o cenário internacional na 
segunda metade do breve  século XX, foi sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram 
à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer 
momento de devastar a humanidade.” 

(Hobsbawn. Eric J. A Era dos Extremos: O breve século XX:1914-1991. São Paulo. Cia. Das Letras,1995) 

No contexto da Guerra Fria: 
A) Os EUA anunciaram a Doutrina Trumam, que estabelecia  o combate ao comunismo, a qualquer custo 

e, para isso, tornava-se necessária a divisão da Alemanha. 
B) Pelos Acordos de Bretton-Woods, o dólar tornou-se o padrão financeiro internacional, foram criados o 

Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. 
C) O Macarthismo desencadeou nos EUA uma onda de perseguição a supostos  simpatizantes 

comunistas, que atuavam no movimento estudantil clandestino, com influência de grupos guerrilheiros 
da América Latina. 

D) O Plano Marshall configurou a política externa dos EUA no sentido de promover ajuda na 
reconstrução europeia e asiática para, assim, evitar o avanço do socialismo nessas regiões. 

 

 
 

O AI-5, legislação excepcional editada durante o governo Costa e Silva, em 1968, resultou entre 
outros fatores, de: 
A) Crise econômico-financeira, com acelerado processo inflacionário decorrente da política adotada no 

governo de Castelo Branco. 
B) Necessidade de reformulação da estrutura administrativa altamente burocratizada do país, que 

concentrava poderes nas mãos do Legislativo. 
C) Manifestações contrárias ao governo, como a Passeata dos Cem Mil e do comportamento do 

Congresso Nacional, que relutou em cassar o mandato do deputado Márcio Moreira Alves. 
D) Pressões da burguesia e das Forças Armadas que insistiam na necessidade de se criar mecanismos de 

controle das multinacionais para evitar a desnacionalização da economia. 

 QUESTÃO 27  

 QUESTÃO 29 

 QUESTÃO 28 
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As duas últimas décadas do século XX assistiram à desmontagem do “Estado do Bem-Estar Social”, 
também conhecido como Welfare State. Nesse momento, surgiu um conjunto de medidas que 
trouxeram novas tendências de políticas econômicas e sociais com o objetivo de recuperar a 
economia capitalista. Desta forma, deve-se considerar que: 
 

A) Em 1980, no Consenso de Washington, foram definidas as medidas que previam a redução da 
participação do Estado na economia, gerando os princípios do Neoliberalismo. 

B) Com o Neoliberalismo e o fim do Welfare State, os princípios liberais de intervenção do Estado foram 
garantidos, a fim de regular a crise do capitalismo. 

C) O Estado do Bem-Estar Social foi uma política econômica baseada na estatização da economia pelos 
governos sociais-democratas, a fim de evitar o confronto direto com as economias dos países 
socialistas. 

D) A política da boa vizinhança foi adotada pelo governo dos EUA como forma de estimular a adoção do 
Neoliberalismo pelos países latino-americanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUESTÃO 30 
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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. 

 

  

 
           (http://www.frigoletto.com.br/GeoFis/translacao.htm)  

 

 

A partir da ilustração e considerando o conhecimento relativo aos movimentos da Terra, assinale a 
alternativa correta: 
 

A) O movimento de rotação da Terra explica suas diferentes posições em relação ao Sol e, portanto, as 
diferentes estações do ano. O movimento se completa ao longo de um ano e a trajetória da Terra 
descreve um formato de elipse.  

B) Os equinócios mostrados na ilustração indicam uma maior variação da duração dos dias e das noites, 
nas diferentes localizações da Terra. A longitude dos locais em análise deve ser levada em 
consideração, para que se possa entender melhor as variações de luminosidade. 

C) O início do verão no Hemisfério Sul está indicado pela posição 4 da Terra na imagem. Durante três 
meses, os dias se apresentam longos no Hemisfério Sul e menores no Hemisfério Norte. A variação 
dos dias depende também da posição latitudinal dos locais em análise. 

D) Devido à inclinação do eixo da Terra nos solstícios, os Hemisférios Norte e Sul recebem quantidades 
iguais de luz e calor. Os solstícios marcam o início da primavera ou do outono, dependendo do 
Hemisfério em questão.    

 

 
 

Considerando que a posição geográfica média de Natal, capital do Rio Grande do Norte, é 
determinada aproximadamente pela interseção das coordenadas 5° Sul e 35° Oeste, é correto 
afirmar que o ponto diametralmente oposto, ou seja,  o respectivo “ponto antípoda” está localizado: 
 

A) Numa posição definida pelo paralelo 5° Norte e a longitude de 145° Leste de Greenwich. 
B) Sobre o paralelo 5° Norte e o meridiano 35° Leste de Grenwich. 
C) Na interseção entre o paralelo de 85° Norte e 145° Leste de Grenwich. 
D) Em um ponto identificado pela latitude 35° Norte e pela longitude de 5º Leste de Grenwich. 

 QUESTÃO 32 

 QUESTÃO 31 
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Nova Ordem Mundial é o nome dado à configuração de relações internacionais que emergiu após o 
fim da bipolaridade. Sobre o assunto, é correto afirmar que:  
 

A) Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, dentre outros importantes acontecimentos, a Ordem 
Bipolar se afirmou de vez no cenário político internacional. 

B) A dissolução do Pacto de Varsóvia, em julho de 1991, não deve ser entendida como um dos 
acontecimentos marcantes para o fim da bipolaridade, já que essa organização militar, não serviu de 
instrumento de manutenção da ideologia socialista em nenhum momento do pós-Segunda Guerra. 

C) Uma das maneiras de configurar o mundo atual é através da Ordem Multipolar, onde o poder é medido 
muito mais pela capacidade econômica (disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação 
de mão-de-obra, nível de produtividade, índices de competitividade), do que pelo poder bélico das 
nações. 

D) Em uma Ordem Multipolar, o poder mundial estaria dividido entre Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, 
Índia e Coreia do Sul.   

 

 
 

Observe o mapa:  
 

 
             (Simielli, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2008) 

 

Os conhecimentos sobre correntes marítimas e sobre a dinâmica climática permitem afirmar que: 
 

A) As correntes marítimas quentes são responsáveis pela formação dos desertos costeiros. 
B) No Sudoeste da África, em função da atuação da corrente de Benguela, os índices pluviométricos são 

maiores que no Sudeste do Brasil, que são influenciados diretamente pela passagem de uma corrente 
fria.  

C) As correntes marítimas frias e quentes compõem uma das principais explicações climáticas para se 
entender a dissimetria significativa na distribuição da pluviosidade entre as costas ocidentais e 
orientais dos continentes, sobretudo no Hemisfério Sul. 

D) O El Niño e a La Niña, fenômenos climáticos que ocorrem todos os anos na Terra, são explicados pela 
atuação das correntes marítimas. 

 

 QUESTÃO 34 

 QUESTÃO 33 
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“O Neoliberalismo: A volta às teorias do liberalismo econômico (neoliberalismo) se efetivou nas 
décadas de 1970 e 1980. O governo Thatcher, no Reino Unido, já no fim da década de 1970, foi o 
pioneiro, entre os países desenvolvidos, a adotar o programa neoliberal. Logo depois, na década de 
1980, Ronald Reagan fez o mesmo nos Estados Unidos. Entre os países subdesenvolvidos, o Chile foi o 
neoliberal pioneiro, nos anos de 1970, durante os tempos de ditadura do general Pinochet. Na verdade, 
a teoria neoliberal nasceu na Europa e na América do Norte como uma reação ao Estado 
intervencionista e ao Estado do Bem-Estar Social (Welfare State). Sua origem está no texto do 
economista austríaco Friedrich Hayek (1899 - 1992), ‘O caminho da servidão’, de 1944. Para os 
neoliberais, o objetivo do capitalismo estava ameaçado pelas reivindicações trabalhistas (sindicatos) e 
pelos gastos sociais. Cortar os gastos e manter uma taxa de desemprego que diminuísse o poder dos 
sindicatos foram as soluções apontadas pelos neoliberais pra eliminar esses obstáculos. A privatização 
de empresas estatais faz parte da política neoliberal.”  

(Rigolin, Tércio Barbosa e Almeida, Lúcia Marina Alves de. Fronteiras da Globalização: Geografia Geral e do Brasil. 
1ª ed. – São Paulo: Ática, 2005) 

Acerca disso, é correto afirmar que:  
A) Entre as consequências da aplicação da doutrina neoliberal, destaca-se a diminuição substancial do 

desemprego em todo o mundo. 
B) Com o neoliberalismo, pequenas e médias empresas nacionais dos diferentes países capitalistas do 

mundo se tornaram mais competitivas em relação aos grandes conglomerados internacionais. 
C) As bolsas de valores perderam capacidade de participação no cenário econômico mundial, já que os 

Estados fortalecidos é que ditam todas as regras do neoliberalismo global. 
D) Uma das características do novo cenário neoliberal é a presença do desemprego estrutural, que pode 

ser entendido como a redução dos postos de trabalho através dos investimentos tecnológicos. Nesse 
caso, o desemprego se dá tanto nos países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos. 

 

Caatinga 
 

 
 

(IBGE. Tipos e aspectos do Brasil, Ilustrações: Percy Lau. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1970, Bico de pena de Percy Lau, 1940)                                                                                                               
 

De acordo com a imagem, podemos identificar uma das formações vegetais do território brasileiro. 
Sobre tal formação, é correto afirmar que: 
 

A) Predomina na região de clima semi-árido do Nordeste, constitui uma formação tipicamente xerófila, 
ou seja, adaptada à escassez de água. Esparsa, distribui-se pelos maciços e tabuleiros, por onde correm 
rios, em geral, intermitentes. 

B) É uma formação homogênea, de solos profundos e pouco salinos. 
C) Os vegetais resistem a pouca umidade sem perder as folhas ao longo do ano, as raízes são pouco 

profundas em função do lençol freático que também se apresenta raso. 
D) O clima dessa formação é predominantemente o Tropical de Altitude, o que explica a irregularidade 

das chuvas. 

 QUESTÃO 36 

 QUESTÃO 35 
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“As cidades constituem os principais polos de poder, tomada de decisões, de desenvolvimento e de 
organizações dos espaços, ainda que sejam também (e cada vez mais) os locais onde se concentra e se 
origina a maior gama de problemas locais, tais como criminalidade, uso de drogas, poluição, doenças e 
falta de moradia. Embora as maiores taxas de urbanização sejam encontradas nos países centrais, os 
subdesenvolvidos industrializados contam com um maior número absoluto de população urbana, ou 
seja, maior quantidade de pessoas vivendo nas áreas urbanas.”  

(Terra, Lygia e Coelho, Marcus de Amorim. Geografia Geral e Geografia do Brasil: O Espaço Natural e Sócio-econômico. 
1ª ed. – São Paulo: Moderna, 2005) 

 

De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre a Geografia Urbana, é correto afirmar que: 
 

A) A população ativa dos países desenvolvidos só é absorvida pelo setor secundário e, em função disso, 
surge o desemprego das grandes cidades. 

B) Nos países subdesenvolvidos não existe macrocefalia urbana, em função do lento processo de 
urbanização. 

C) Nas cidades do mundo subdesenvolvido, os segmentos não formais estão diminuindo em função do 
crescimento da terceirização de setores tradicionais da indústria, como a automobilística. 

D) Em quase todo o mundo, parte da segregação econômica das cidades é convertida em uma segregação 
étnica, pois muitas vezes a porção pobre da cidade coincide com bairros de migrantes estrangeiros, 
fato muito comum hoje em países europeus. 

 

  

O continente hipotético mostrado pela figura possui localidades representadas por letras. O 
entorno do continente corresponde ao oceano. Observe: 
 

 
 

A partir dessa análise e com base em conhecimentos de cartografia e de questões climáticas, 
marque alternativa correta: 
 

A) Partindo da ideia de que a distância entre os pontos B e E no mapa é de 3cm, a distância real entre 
esses pontos é de 9000Km. 

B) O ponto B possui maiores variações das médias térmicas entre as estações do ano em relação ao ponto 
A, devido às condições de continentalidade, maritimidade e latitude dos pontos. 

C) O clima das localidades representadas pelos pontos C, D e E é o Tropical, com chuvas concentradas no 
verão e escassas no inverno. 

D) O clima da localidade representada pelo ponto A, em função das informações que podem ser obtidas 
da figura, é o Temperado Continental, com as quatro estações bem definidas. 

 QUESTÃO 38 

 QUESTÃO 37 
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“Os fatores locacionais da indústria são determinados em função do tipo de produção que se quer e 
também na escala do tempo em que a instalação industrial se dá.” Sobre os fatores locacionais da 
indústria, é correto afirmar que: 
 

A) Com a globalização e a revolução técnico-científica e os consequentes avanços nos transportes e nas 
comunicações, as indústrias diminuíram, em parte, suas dependências em relação a fatores locacionais 
tradicionais, como a matéria-prima e o mercado consumidor. Para as grandes corporações, o mercado 
consumidor se dá em escala global. 

B) As isenções fiscais, que também podem ser entendidas dentro da ideia de dumping social, não 
representam fatores locacionais importantes da indústria moderna, porque os impostos não chegam a 
pesar no custo da produção final das indústrias, sobretudo em países com carga tributária baixa, como 
o Brasil. 

C) As indústrias evitam se deslocar para novas áreas de produção, já que nessas áreas, os sindicatos estão 
mais fortalecidos do que nos centros industriais tradicionais, fazendo com que a mão-de-obra encareça 
substancialmente. 

D) Os fatores locacionais tradicionais impunham a ideia de que as indústrias de base deveriam se 
localizar junto ao mercado consumidor e as indústrias de bens de consumo, junto às matérias-primas. 
A matéria-prima e o mercado consumidor deixaram de ser fatores locacionais na indústria moderna, 
diante da força da economia global e do dumping social. 

 

 
 

O mapa a seguir representa as Unidades do Relevo do Brasil de acordo com a classificação de 
Jurandyr Ross: 

 
 (http://www.uniblog.com.br/ehprapassar/386481/relevo-brasileiro-2.html) 

 

O Planalto da Borborema e os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná estão indicados no mapa, 
respectivamente, pelos números: 
 

A) 19 e 26 
B) 28 e 7 
C) 10 e 3 
D) 2 e 21 

 QUESTÃO 40 

 QUESTÃO 39 
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Segundo a classificação do Relevo de Jurandyr Ross, as duas formas de relevo predominantes no 
Brasil são: 
 

A) Serras e Mares de Morros. 
B) Planícies e Depressões. 
C) Planaltos e Depressões. 
D) Planaltos e Planícies.  
 

 
 

Os gráficos de pluviosidade e médias térmicas representam, respectivamente, os seguintes tipos 
climáticos encontrados no território brasileiro: 
 
A) Temperado e Subtropical. 
 
B) Equatorial e Semi-árido. 
 
C) Tropical de Altitude e Equatorial. 
 
D) Subtropical e Tropical de Altitude. 
 

 
                                                              (http://www.klickeducacao.com.br) 

 

 
 

BRIC é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia e China: países que estão se destacando no 
cenário mundial pelo crescimento rápido de suas economias nos últimos anos, sobretudo quando 
esse crescimento é comparado com o do mundo subdesenvolvido. O acrônimo foi criado pelo 
economista Jim O’Neill do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. Sobre os BRIC’s é correto 
afirmar que: 
 

A) Dois integrantes dos BRIC’s, Brasil e Índia, são membros permanentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

B) A China deverá atingir nas próximas décadas, a condição de maior economia mundial, com base em 
um acelerado crescimento econômico que se sustenta, sobretudo na produção de bens de consumo. 

C) A Índia acabou com as diferenças internas, econômicas e culturais de sua população, o que lhe dá um 
papel de grande destaque no grupo dos BRIC’s. 

D) A grande virtude da Rússia é a de ter debelado todas as possibilidades de movimentos separatistas em 
seu vasto território, compondo um espaço de grande harmonia étnica e religiosa. 

 

 
 

Uma das técnicas utilizadas pela cartografia moderna é a do Sensoriamento Remoto que permite 
uma interpretação e uma análise mais detalhada dos espaços geográficos em estudo. São materiais 
utilizados por essa técnica: 
 

A) Bússolas, curvímetros e cartas topográficas. 
B) Plantas baixas, telescópios e altímetro. 
C) Mapas temáticos, bússolas e cartas náuticas. 
D) Imagens de satélites, imagens de radar e fotos aéreas. 

 QUESTÃO 44 

 QUESTÃO 43 

 QUESTÃO 42 

 QUESTÃO 41 
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Observe a figura a seguir:  
 

Atuação das massas de ar no Brasil: inverno e verão 
 

 
          (http://geoblogueiro.blogspot.com/2009/04/mapas-e-texto-massas-de-ar-lince.html) 

 

Sobre a atuação das massas de ar no Brasil é correto afirmar: 
A) A massa equatorial atlântica é responsável pelas chuvas em todo o litoral nordestino, sobretudo 

durante o inverno. 
B) A massa equatorial continental é a principal responsável pelas chuvas de verão na porção central do 

território brasileiro. 
C) A massa polar atlântica é considerada estável pelo fato de atuar com a mesma intensidade em todas as 

estações do ano. 
D) A massa tropical continental é responsável pelas chuvas orográficas junto aos tabuleiros litorâneos da 

região Sudeste. 
 

 
 

Observe os esquemas que representam o modelo clássico e o atual de hierarquia urbana: 
 

 
                                          (http://geoguia.blogspot.com/2009/10/rede-urbana.html) 

 

Referindo-se ao território brasileiro, assinale a alternativa que se pode atribuir ao fato da 
concepção tradicional de hierarquia urbana estar sendo substituída: 
A) Avanços tecnológicos das comunicações e dos transportes que “encurtam” as distâncias. 
B) Emancipação de uma enorme quantidade de municípios na última década. 
C) Contínua concentração das atividades industriais nas metrópoles. 
D) Desaparecimento da maioria das vilas e pequenas cidades em função do intenso êxodo rural. 

 QUESTÃO 46 

 QUESTÃO 45 
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Sobre as tendências da lógica moderna da localização industrial, é correto afirmar: 
 

A) A concentração territorial da indústria depende cada vez mais de fontes de energia e matéria-prima. 
B) Ocorre uma contínua instalação dos estabelecimentos industriais em localidades de tradição 

manufatureira, mantendo-se a elevada concentração. 
C) Promove-se uma desconcentração da atividade industrial, o que faz emergir novos espaços industriais, 

estruturados por redes globalizadas. 
D) Os sindicatos fortes atraem novas instalações industriais para os locais onde atuam. 
 

 
 

“A integração europeia nasceu no terreno da geopolítica da Guerra Fria e alicerçou-se sobre o eixo 
franco-alemão. Mas o encerramento da Guerra Fria suprimiu os fundamentos estratégicos originais 
do bloco europeu. O fim da ‘ameaça soviética’ abria espaço para o ressurgimento das velhas 
rivalidades nacionais europeias, ameaçando a frágil relação entre França e Alemanha.”  

(Magnoli, Demétrio e Araújo, Regina. Geografia, A construção do mundo: Geografia Geral e do Brasil. 
1ª ed., São Paulo: Moderna, 2005) 

 

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 

A) A etapa de incorporação dos países da Europa Centro-Oriental revoluciona a identidade da União 
Europeia, antes limitada à Europa Ocidental e que agora agrega antigos membros do Pacto de 
Varsóvia e até da União Soviética. 

B) Todos os países membros da União Europeia participam da união monetária, ou seja, têm como moeda 
oficial, o Euro. 

C) Vários países da Europa Oriental, como a Bulgária, destacam-se hoje dentro da União Europeia, com 
PIB’s que ultrapassam os dos países da Europa Ocidental. 

D) Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, identificados pela sigla PIG’s, vivem atualmente um momento de 
crescimento acelerado em suas economias. 
 

 
 

Pode-se apontar como causa que prejudica a navegação fluvial no Brasil: 
 

A) Os rios de planície estão em grande parte situados distantes das principais áreas econômicas do país. 
B) A rede de drenagem brasileira é predominantemente formada por rios intermitentes. 
C) O transporte rodoviário e ferroviário apresentam custos menores no transporte de carga em relação ao 

hidroviário. 
D) É baixo o volume de água da maioria dos rios brasileiros. 
 

 
 

“A intervenção britânica, com a ocupação militar iniciada em 1969, conduziu o conflito para um novo 
patamar. O IRA deflagrou uma persistente campanha terrorista. Depois, formaram-se grupos 
paramilitares unionistas, que conduziram campanhas de terror contra católicos.”  

(Magnoli, Demétrio e Araújo, Regina. Geografia, A construção do mundo: Geografia Geral e do Brasil. 
1ª ed., São Paulo: Moderna, 2005) 

 

O IRA está diretamente relacionado com a situação política do seguinte país: 
 

A) Espanha. 
B) França. 
C) Itália. 
D) Irlanda. 

 QUESTÃO 50 

 QUESTÃO 49 

 QUESTÃO 48 

 QUESTÃO 47 
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Sobre as fronteiras africanas é correto afirmar: 

 

 
(Glassner, Martin I. Political Geography. Nova York, John Wiley & Sons, 1995) 

 
A) A África não havia constituído Estados Nacionais até o avanço avassalador dos poderes coloniais. 

Contestar as fronteiras herdadas resolverá a maior parte dos problemas étnicos daquele continente, 
pois o resgate do passado pré-colonial é a solução para a diluição das atuais guerras naquele 
continente. 

B) Na década de 1990, alastraram-se guerras civis no continente africano. Isso decorre, dentre outras 
causas, do encerramento da Guerra Fria. A partir desse momento, alguns países foram abandonados à 
própria sorte, pois perderam sua importância estratégica para as grandes potências.  

C) Angola não pode ser usada como exemplo de país que passou por guerras civis no pós-Guerra Fria, 
pois vive, por décadas, uma situação de equilíbrio político e econômico, uma exceção no contexto da 
África subsaariana. 

D) As atuais fronteiras políticas africanas deverão solucionar os problemas econômicos do continente 
africano, muito em função de que todos os países daquele continente possuem amplas saídas 
marítimas, o que aumenta o poder de barganha deles no cenário internacional. 
 

 
 
Sobre a questão ambiental no mundo, é correto afirmar: 
 

A) O Protocolo de Kyoto é um acordo ambiental definido em 1997 em Kyoto, no Japão. Estabelece metas 
de redução das emissões de Dióxido de Carbono, que são os maiores vilões do aquecimento global, e 
de outros gases causadores do efeito estufa. 

B) Os países subdesenvolvidos são os principais responsáveis pelas alterações ambientais registradas no 
mundo. 

C) As chuvas ácidas no mundo são registradas principalmente em áreas rurais densamente povoadas. 
D) A maior redução de ozônio na estratosfera terrestre ocorre, principalmente, sobre as áreas de clima 

equatorial. 

 QUESTÃO 52 

 QUESTÃO 51 
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A análise do gráfico permite concluir que há uma necessidade urgente na política pública 
brasileira: a reforma previdenciária. Sobre o assunto, é correto afirmar:  
 

Mudança na estrutura etária da população brasileira 
 

 
        (www.ibge.gov.br) 

 

A) A queda vertiginosa do número de idosos no total da população permite a redução da idade mínima 
para aposentadoria no Brasil.   

B) O aumento da população idosa não interfere na proporção de população economicamente ativa, o que 
faz com que assunto não se torne pauta urgente da política nacional.   

C) No Brasil, como em boa parte do mundo, inclusive em países europeus, os governos estão impondo 
uma elevação da idade mínima para se aposentar, além de um achatamento dos valores das pensões.  

D) A prioridade do Estado brasileiro, de acordo com os números, é com a população jovem, já que essa 
vem apresentando um aumento percentual significativo.  

 

 
 

Observe o gráfico: 
Brasil: evolução da população urbana e rural (1940 – 2000) 

 

 
(Fonte: Théry, Hervé; Melo, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: disparidades e 

dinâmicas do território 2ª. ed. São Paulo: EDUSP, 2008. pág. 92) 
 

O gráfico demonstra o processo de urbanização da população brasileira. Diante do exposto, é 
correto afirmar: 
A) A urbanização no Brasil se deu independentemente do processo de industrialização.   
B) A urbanização brasileira já era intensa antes da Segunda Guerra; este fato amenizou a possibilidade de 

macrocefalia urbana no Brasil.   
C) A urbanização brasileira se intensificou no pós-Segunda Guerra, muito em função da intensificação do 

processo de industrialização ocorrido no mesmo período.   
D) Uma característica da urbanização brasileira é de não ter causado um processo de metropolização.   

 QUESTÃO 54 

 QUESTÃO 53 
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Sobre a população mundial, analise: 
I. Após a Segunda Guerra, houve um grande crescimento da população mundial, sobretudo nos países 
desenvolvidos, fato que se perpetua até os dias atuais. 

II. Nos países subdesenvolvidos, a estrutura etária se caracteriza, em geral, pelo reduzido número de 
jovens. 

III. O percentual de idosos nos países desenvolvidos é normalmente maior em relação aos países 
subdesenvolvidos. 

IV. Na maioria dos países do mundo, ocorre uma enorme retração da população ativa do setor terciário e, 
consequentemente, um aumento dos setores primário e secundário. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III, IV   
B) I, III   
C) III   
D) I, II, IV   
 

 
 

Sobre os conflitos no Oriente Médio, assinale a afirmativa correta: 
 

A) As colinas de Golã, pertencentes ao Egito, apresentam elevado valor estratégico e garantem o domínio 
sobre as terras baixas do Norte de Israel. 

B) Apesar da repressão sofrida ao longo de décadas, os palestinos ocupam toda a área da Cisjordânia, 
destinada a eles na partilha realizada pela ONU, em 1947. 

C) Com a construção dos “muros de segurança”, que isolam os palestinos em enclaves dentro do território 
da Cisjordânia, Israel continua a desrespeitar a partilha da Palestina proposta pela ONU, em 1947. 

D) A existência de grupos armados no Oriente Médio, como o Hezbollah e o Setembro Negro, não tem 
relação com as ações militares de Israel naquela região.  

 

 
 

“Por duas vezes, em 1962 e 1965, a __________________ foi palco de confrontos de fronteira 
envolvendo a China, a Índia e o Paquistão. O acordo de paz de 1966, embora respeitado até hoje, não 
regulamentou, em definitivo, o traçado das fronteiras internacionais. Atualmente, as pretensões 
territoriais indianas e paquistanesas sobre a região funcionam como combustível para a rivalidade 
entre os dois Estados e servem de justificativa para a corrida armamentista que eles protagonizam.” 
Assinale a região a seguir que completa corretamente a afirmativa anterior: 
 

A) Tchechênia 
B) Ossétia do Norte 
C) Cordilheira do Condor 
D) Caxemira 
 

 
 

Sobre a estrutura geológica do Brasil, marque a alternativa correta: 
 

A) Os terrenos cristalinos apresentam valor econômico por estarem associados à presença de minerais 
metálicos. 

B) O Brasil possui dobramentos modernos, cenozóicos, espalhados por todo o território nacional. 
C) As reservas de petróleo aparecem exclusivamente em estruturas cristalinas. 
D) As reservas de minério de ferro estão presentes nos terrenos sedimentares, a exemplo do quadrilátero 

ferrífero. 

 QUESTÃO 58 

 QUESTÃO 57 

 QUESTÃO 56 

 QUESTÃO 55 
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Em relação aos movimentos populacionais, analise: 
I. O nomadismo corresponde ao modo de vida de uma população, caracterizado pela inexistência de 
habitação fixa. Os deslocamentos vinculam-se, normalmente, às possibilidades da natureza. Ocorre, 
entre outras áreas do mundo, na África subsaariana. 

II. A transumância diferencia-se do nomadismo por possuir tempo e espaço de deslocamentos pré-
determinados. A colheita da cana realizada na Zona da Mata Nordestina pode servir de exemplo, já que 
é feita de forma sazonal e nem sempre por mão-de-obra local. 

III. A enorme migração africana em direção ao continente europeu é uma das causas do aumento da 
xenofobia em países, como a França e a Alemanha. 

IV. A migração pendular ocorre cotidianamente entre centros urbanos, como por exemplo, entre cidades 
dormitórios e metrópoles industriais.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) II, III, IV   
B) I, II   
C) III, IV   
D) I, II, III, IV 

 

 
 

Sobre a China, é correto afirmar que: 
 

A) Grande parte da produção industrial chinesa ocorre nas ZEE’s (Zonas Econômicas Especiais), que 
estão localizadas próximas ao litoral, facilitando a exportação da produção de bens de consumo. 

B) A China reivindica uma cadeira no Conselho Permanente de Segurança da ONU, utilizando como 
argumento o fato de ser uma potência bélica nuclear. 

C) A região da Manchúria não se destaca pela produção industrial, por estar distante do litoral e pelos 
escassos recursos minerais. 

D) Na busca da condição de líder mundial, a China além de se destacar na produção industrial, também 
procura evoluir em questões de interesse global, como a ambiental. Um dos exemplos dessa nova 
postura, é a contundente diminuição das emissões de gases estufa, em consequência de novas 
tecnologias de produção, desenvolvidas internamente naquele país. 

 QUESTÃO 60 

 QUESTÃO 59 
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