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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! 

 O candidato deverá responder as provas utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
fabricada em material transparente. 

 Será excluído do PSV 2015 o candidato que for surpreendido utilizando-se de caneta que não seja fabricada em 
material transparente.  

 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.  
 Não será permitido sair levando os Cadernos de Provas em nenhum dos dias de aplicação. 
 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 
Observe a charge e leia o trecho.  
 

 
(Disponível em: http://montanhasrn.wordpress.com/2014/07/13/o-brasil-tem-uma- 

democracia-que-se-nega-a-participacao-social/.) 
 

A Ágora ou praça central era o espaço onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre 
as ações a serem tomadas.               (Vainfas, 2010.) 
 

Ao analisarmos a charge e o texto, e tendo em vista o contexto da Grécia Antiga e o do Brasil atual em 
relação à participação política, é possível inferir que 
A) em ambos os casos, apesar da ideia de democracia preconizar a participação de todos, existiam (e existem) 

limites para o exercício pleno desse direito. 
B) na Grécia, cidadão era apenas aquele que participava das gerúsias, por ser considerado “homo politicus”. No 

Brasil, só se considera cidadão o indivíduo com mais de 18 anos. 
C) tanto na Grécia quanto no Brasil, a democracia era (e é) caracterizada pela participação universal, ou seja, 

de toda a população votante e em dia com suas obrigações eleitorais. 
D) como no Brasil o voto atual é direto e secreto, o processo democrático torna-se mais transparente e 

incorruptível, o que não era possível na Grécia, devido ao controle de poder dos generais. 
 
02 
Os descobrimentos marítimos europeus do século XVI estão inseridos no contexto da política mercantilista. 
Essa política, segundo o historiador Fernand Braudel “(...) reagrupa comodamente uma série de atos e de 
atitudes, de projetos, de ideias, de experiências que marcam, entre o século XV e XVIII, a primeira afirmação 
do Estado moderno em relação aos problemas concretos que ele tinha que enfrentar”. 

 (BRAUDEL, Fernand, Civilisation, Èconomie et Capitalisme, XV° XVIII° Siècle; le Jeux de L’ èchange. Paris:  
Armand Coln, 1979. in: MARQUES, 2006.) 

 

Tendo em vista a afirmação de Braudel e as características do mercantilismo, assinale a única alternativa 
correta referente a um princípio ou ideia mercantilista. 
A) A liberdade econômica e o individualismo financeiro devem prevalecer acima do bem comum e das 

políticas públicas. 
B) Todas as relações sociais de produção devem ser definidas pela liberdade de contrato entre capital e trabalho, 

visando o lucro coletivo. 
C) É preciso crer que leis naturais regem o comércio e as indústrias, e devem, portanto, agir de acordo com a 

“mão invisível” da economia. 
D) A maneira ideal de se acumular riquezas é fazer com que mais mercadorias sejam vendidas e menor 

quantidade seja comprada pelo país. 
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03 
Na Idade Média, um mesmo cavaleiro podia ser vassalo de um suserano e um suserano de outro cavaleiro. O 
vassalo de um vassalo de determinado cavaleiro também era vassalo do mesmo cavaleiro. E se um cavaleiro fosse 
vassalo de dois suseranos que entravam em guerra? Nesse caso, prevalecia o princípio da “homenagem lígia”. 

(Vainfas, 2010.) 
 

Nesse contexto medieval de suserania e vassalagem, é correto afirmar que “homenagem” era 
A) a cerimônia de entrega, lealdade submissão de um vassalo a outro nobre que seria, então, seu suserano. 
B) o contrato estabelecido entre as partes, em que constavam os valores, prazos, direitos e deveres de suseranos 

e vassalos. 
C) o juramento feito diante de toda a comunidade medieval, que tornava suseranos e vassalos “irmãos na vida e 

na morte”. 
D) o feudo, na forma de terra, pensão, ou rendimento agrícola, recebido pelo suserano, devido à gratidão do 

vassalo à sua pessoa. 
 
04 
Observe a imagem. 

 
(Disponível em: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/13733285/html.) 

 

A Europa do século XIV foi marcada por desgraças e tragédias. O maior resultado desses problemas foi 
a crise do feudalismo e do regime senhorial. Assinale as principais tragédias e desgraças a que se referem 
a imagem e as informações anteriores. 
A) As desavenças entre católicos e protestantes que chegaram a provocar grandes massacres como o da Noite 

de São Bartolomeu, na França. 
B) A fome, a Peste Negra e as guerras, tais como, a Guerra dos Cem Anos, entre Inglaterra e França, fatores 

inequívocos da decadência medieval. 
C) As guerras pelos tronos, no contexto da formação dos Estados Nacionais, que geraram uma verdadeira 

guerra civil nos reinos recém-formados. 
D) As perseguições atribuídas aos tribunais de inquisição, que levaram milhares de pessoas, inclusive membros 

da própria igreja, à condenação da fogueira. 
 
05 
Nos discursos da presidente Dilma Rousseff, eleita para um segundo mandato a partir de 2015, já foi 
mencionada a possibilidade de se fazer plebiscito visando reformas políticas para o Brasil. Em outros 
momentos da nossa história, foram realizados plebiscitos. Em 1963, em pleno período Liberal 
Democrático, um plebiscito decidiu 
A) pela exoneração do cargo do então presidente Jânio Quadros, dando lugar a seu vice, João Goulart. 
B) pela  volta ao sistema presidencialista, substituindo o parlamentarismo vigente naquele momento peculiar 

do Brasil. 
C) por instalar a Ditadura Militar que duraria mais de 21 anos no país, mudando radicalmente os rumos da 

política nacional. 
D) pela instauração de CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), visando trazer mais transparência ao 

processo eleitoral. 
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06 
O Vaticano inaugurou a nova iluminação do interior da Capela Sistina, que valoriza os detalhes de obras-primas da 
história da arte. Quando “O juízo final”, a parede de afrescos considerada a maior obra do humanismo, foi restaurada, 
há 20 anos, talvez o efeito obtido não fosse como o de hoje. Sete mil leds, com luz difusa e ao mesmo tempo intensa, 
permitem uma valorização sem precedentes das cores. 

(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/10/vaticano-inaugura-nova-iluminacao-do-interior-da-capela-sistina.html.) 
 

Patrimônio da humanidade, a obra de Michelangelo é um dos símbolos máximos do Renascimento. Sobre 
o contexto histórico em que foi produzida essa obra, é correto afirmar que 
A) o artista retratou o resgate das culturas helenísticas, principalmente no que se refere às concepções mitológicas 

e politeístas. 
B) Michelangelo, o autor de “O juízo final”, manteve em sua obra-prima o princípio básico da arte renascentista: 

o teocentrismo. 
C) os humanistas preconizavam o estabelecimento de dogmas cristãos dissolvidos desde a expansão vertiginosa 

da Igreja Ortodoxa. 
D) a obra retrata ainda temas cristãos, retirados da Bíblia, mas contém o realismo, humanismo e naturalismo 

característicos da Renascença. 
 
07 
No Brasil, logo após a independência política em relação a Portugal, foi necessário obter o 
reconhecimento internacional para consolidar-se política e economicamente no quadro das nações de 
fato independentes. Sobre o(s) primeiro(s) país(es) a reconhecer(em) o Brasil como país soberano, 
assinale a alternativa correta. 
A) Foi a França, interessada em avançar com seu território da Guiana Francesa e estabelecer novas colônias. 
B) Trata-se da Inglaterra, interessada em efetivar o imperialismo que já vinha exercendo desde antes da 

independência. 
C) Foram os EUA, que tinham em vista as futuras alianças comerciais e a diminuição  das influências inglesas 

em nosso país. 
D) Foram a Argentina e  o Paraguai, recentemente independentes, interessados em formar uma América Latina 

forte e ampliar o comércio na Bacia do Prata.  
 
08 
Lei nº 3353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil. 
A Princesa Imperial Regente em nome de Sua Majestade, o Imperador o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos 
os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou, e ela sanciona a Lei seguinte: 
Artigo 1º: É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil. 
Artigo 2º: Revogam-se as disposições em contrário. 

(Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/trabalho-escravo/lei_3353_1888.pdf.) 
 

De acordo com o conteúdo da lei anteriormente exposta e a trajetória da abolição da escravidão no 
Brasil, analise as afirmativas. 
I. Logo após a abolição, direitos e deveres constitucionais foram estendidos aos libertos e a seus algozes. 
II. A Constituição de 1824 permitia que cada estado (província) estabelecesse legislação própria em relação à 

escravidão. 
III. Mesmo depois da Lei Áurea, o tráfico de escravos continuou a representar a atividade mais lucrativa do 

Império. 
IV. Com o advento da Lei Áurea, a legitimidade antes atribuída à escravidão, deixa de existir oficialmente no 

Brasil. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas. 
B) IV, apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) II e III, apenas. 
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09 

Hino da França – A Marselhesa (tradução) 
 

Avante, filhos da Pátria, 
O dia da Glória chegou. 

Contra nós, a tirania 
O estandarte encarnado se eleva! 

Ouvis nos campos rugirem 
Esses ferozes soldados? 

Vêm eles até nós 
Degolar nossos filhos, nossas mulheres. 

Às armas cidadãos! 
Formai vossos batalhões! 
Marchemos, marchemos 

Nossa terra do sangue impuro se saciará. 
 (Disponível em: Link: http://www.vagalume.com.br/hinos/hino-da-franca-a-marselhesa-traducao.html#ixzz3KrRj5hUi.) 

 

O Hino da Revolução Francesa, que mais tarde se tornaria o Hino da França, reflete muito do espírito de 
luta e sede de mudança que se expandiu principalmente entre 
A) os clérigos e nobres, que procuravam manter os privilégios de que gozavam, principalmente em relação aos 

impostos. 
B) os burgueses que, em muitos casos, apesar de possuírem condições econômicas, não possuíam a participação 

política desejada. 
C) os camponeses, que pretendiam romper de vez com os laços escravistas que ainda ditavam as relações de 

trabalho na França. 
D) os representantes do proletariado em ascensão na França que, apesar de ter uma indústria incipiente, 

começava o processo de Revolução Industrial. 
 
10 
Observe as imagens. 

 
(Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/noticia/N-07-2012/fg116113.jpg.) 

 

O cartaz em questão refere-se à 
A) Revolução de 1930. 
B) Intentona Comunista. 
C)  Revolta do Forte de Copacabana. 
D)  Revolução Constitucionalista de 1932. 
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11 
Eram 3h30 de 26 de agosto de 1914, em Rozelieures, na região de Lorena, fronteira com a Alemanha, quando 
Joseph Caillat, soldado do 54º batalhão de artilharia do exército da França, escreveu: “Nós marchamos para a 
frente, os alemães recuaram. Atravessamos o terreno em que combatemos ontem, crivado de obuses, um triste 
cenário a observar. Há mortos a cada passo e mal podemos passar por eles sem passar sobre eles, alguns 
deitados, outros de joelhos, outros sentados e outros que estavam comendo. Os feridos são muitos e, quando 
vemos que estão quase mortos, nós acabamos o sofrimento a tiros de revólveres”. Quando Caillat escreveu 
aquela que seria uma de suas primeiras cartas do front a seus familiares, a Europa estava em guerra havia exatos 
32 dias – e acreditava-se que não por muito mais tempo. 

(Disponível em: http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/.) 
 

O texto citado descreve o triste cenário da Primeira Grande Guerra. Dentre as consequências da 
Primeira Guerra Mundial, iniciada há 100 anos, além das irreparáveis perdas humanas e materiais, 
assinale a alternativa correta. 
A) A ascensão da Europa como continente hegemônico mundial e oficial propagador da política imperialista. 
B) A profunda modificação do equilíbrio europeu, com o desaparecimento de impérios como o austríaco e o 

otomano. 
C) A concretização da unificação da Itália e da Alemanha, únicas nações europeias que até então não possuíam 

soberania nacional. 
D) O estabelecimento da bipolaridade entre EUA e URSS, que marcaria todo o século XX através do que se 

denominou “Guerra Fria”. 
 
12 
O cargo de soberano (seja ele um monarca ou uma assembleia) consiste no objetivo para o qual lhe foi confiado 
o soberano poder, nomeadamente a obtenção da segurança do povo, ao qual está obrigado pela lei da natureza, 
e do qual tem de prestar contas a Deus, o autor dessa lei, e a mais ninguém além dele. [...] Deus é rei, que a 
terra se alegre, escreve o salmista. E também, deus é rei muito embora as nações não o queiram; e é aquele que 
está sentado entre os querubins, muito embora a terra seja movida. 

(Leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 103-6, 200-1. Col. Os Pensadores, v. 1.) 
 

O período do Antigo Regime foi permeado de muitos defensores, tanto quanto de opositores à soberania 
real. Na visão de Hobbes, autor do livro “O Leviatã”, bem como na visão de outros filósofos 
contemporâneos a ele, como Bossuet e Maquiavel, o poder do rei deve 
A) existir,  desde que comprovada a sua aptidão e eficiência em relação à gestão pública. 
B) ser visto como inalienável, ilimitado e inquestionável, já que, segundo alguns desses pensadores, procede de 

Deus. 
C) prevalecer acima de outros poderes (executivo, legislativo e judiciário), desde que não os exclua ou os 

contradiga. 
D) ser baseado na astúcia e na sabedoria, mas, acima de tudo, no preparo intelectual e acadêmico, ao qual tem 

que se submeter qualquer governante. 
 
13 
Apesar da ênfase dada ao açúcar, a economia colonial não se esgotava nas plantações desse produto (...). Havia 
os pequenos produtores de alimentos que abasteciam os engenhos e as cidades (...). Nunca, desde o início da 
instalação da agroindústria, houve a diminuição do volume de açúcar produzido nas áreas a eles destinadas. (...) 
As mais ricas regiões produtoras de açúcar da Bahia tinham muitos braços para o trabalho.  

(Disponível em: http://pequenaantropologa.blogspot.com.br/2011/07/fichamento-montagem-da-economia.html.) 
 

O texto se relaciona à economia colonial. Nesse contexto, o plantation, utilizado não só na América 
Portuguesa, mas também nas outras colônias americanas, foi caracterizado basicamente pelos seguintes 
elementos: 
A) Policultura, importação, latifúndio e colonato. 
B) Monocultura, balança comercial, parceria e escambo. 
C) Monocultura, latifúndio, exportação e trabalho escravo. 
D) Policultura, minifúndio, subsistência e trabalho compulsório. 
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14 
Leia os textos. 
 

Quinta-feira, 9 de abril de 1992.  
Dear Mimmy,  
Não estou indo à escola. Nenhuma escola de Sarajevo está funcionando. O perigo sobrevoa as colinas que nos 
cercam. Apesar disso, tenho a sensação de que pouco a pouco a calma está voltando. Já não se ouvem as fortes 
explosões das granadas nem dos tiros. Só uma rajada de vez enquanto, depois o silêncio volta bem rápido [...]. 
Zlata. 

(Disponível em: http://www.aridesa.com.br/servicos/click_professor/claudia_alencar/resumos/genero_diario.pdf.) 

 
Umberto Eco é um intelectual que transita com rara habilidade por áreas do pensamento que não se bicam. Ele 
é um teórico respeitado no campo da semiótica e um literato de mão-cheia. Veja parte de sua entrevista à 
Revista Veja: 
Veja – Na sua opinião, que impacto a internet vai ter na cultura? 
Eco – Pela primeira vez, a humanidade dispõe de uma enorme quantidade de informação a um baixo custo. No 
passado essa informação era custosa, implicava comprar livros, explorar bibliotecas. Hoje, do centro da África, 
se você estiver conectado, poderá ter acesso a textos filosóficos em latim. É uma mudança e tanto. 

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/digital4/entrevista.html.) 
 

Em relação aos textos apresentados (um diário e uma entrevista), e ao conceito de fonte histórica, é 
correto afirmar que 
A) o segundo texto não pode ser considerado fonte histórica adequada, pois não contém comprovação documental. 
B) ambos são considerados fontes históricas e podem servir como apoio e fundamentação para estudos históricos. 
C) o primeiro texto pode ser considerado uma fonte fidedigna da história, pois está registrado num documento 

escrito. 
D) nenhum representa fontes históricas, pois estão relacionados à cultura imaterial, referindo-se a relatos orais 

e pessoais. 
 
15 
Leia os textos. 
 

Tão objetiva é a História para os positivistas que um de seus maiores ensinamentos é a busca incessante de 
fatos históricos e sua comprovação empírica. Daí a necessidade, como pregavam, de se utilizar na pesquisa e 
análise o máximo de documentos possíveis. 

(Disponível em: http://www.klepsidra.net/klepsidra7/annales.html.) 

 
A nova história não estuda épocas. [...] Aqui reside o conceito de “História de Longa Duração”. Segundo 
Braudel, a história situa-se em três escalões: a superfície, uma história dos acontecimentos que se insere no 
tempo curto; a meia encosta, uma história conjuntural, que segue um ritmo mais lento; e, em profundidade, uma 
história de longa duração, que põe em causa os séculos. 

(Disponível em: http://www.klepsidra.net/klepsidra7/annales.html.) 
 

Os textos expõem duas concepções historiográficas: Positivista e da Nova História, ou Escola dos 
Annales.  Ao analisá-los, é possível inferir que 
A) ambos concordam que a  história é um verdadeiro exercício de erudição, acima  de qualquer ciência e dos 

progressos da humanidade. 
B) para os positivistas, a história é uma ciência secundária , embora consiga  obter a totalidade sobre todos os 

fatos não deixando dúvidas no que se refere à sua veracidade.  
C) os historiadores tradicionais pensam na história como essencialmente uma narrativa dos acontecimentos, 

enquanto a Nova História está mais preocupada com a análise das estruturas. 
D) a busca dos fatos, segundo os representantes dos Annales, é feita pela observação minuciosa dos textos e 

documentos oficiais, da mesma maneira que o químico, ou outro cientista, o faz. 
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16 
Observe as imagens a seguir. 

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=brasil+ame-o+ou+deixe- org%252Fwiki%252FFile%253ABrasil_ame-o_ou_deixe-

o.png%3B320%3B95.) 
 

 

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=brasil+ame-o+ou+deixe- 6%252Fcharges-do-pasquim.html%3B421%3B144.) 

 

Sobre as imagens apresentadas e o contexto da história do Brasil a que se referem, assinale a alternativa 
correta. 
A) Em ambas as imagens, embora com naturezas diversas (cômica e realista), percebe-se a propaganda 

subliminar do governo em prol da unidade nacional. 
B) A primeira imagem sugere que amar o Brasil era ser favorável ao governo, enquanto que a segunda sugere 

que o amor esperado era a obediência cega ou o exílio. 
C) Na segunda imagem, ao contrário do que se apresenta na primeira imagem, há uma apologia incondicional 

ao governo expressa na posição maometana em que se encontra o jovem. 
D) O uso intensivo da propaganda de massa, como fica explicitado tanto na primeira quanto na segunda 

imagem, colaborou para que o governo tivesse o apoio maciço da população às suas ações. 
 
17 
A eclosão da guerra entre os blocos era improvável, mas a paz era impossível, sintetizava o cientista político 
francês Raymond Aron. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses em disputa. 
Um sistema só poderia sobreviver a custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois 
blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição que, se acontecesse um conflito generalizado, seria, 
com certeza, o último. [...] 

(José Arbex Júnior. Guerra Fria: o Estado terrorista. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005. p. 10. Coleção Polêmica.) 
 

De acordo com o contexto da Guerra Fria descrito anteriormente, analise as afirmativas. 
I. “Foi o oferecimento aos países da Europa ocidental de matérias-primas, produtos e capital, na forma de 

créditos e doações. Um verdadeiro programa de ajuda econômica e militar dos EUA aos países destruídos 
pela Guerra.” 

II. “A resposta do bloco socialista veio a partir da formação de uma aliança entre a URSS e alguns países da 
Europa Oriental.” 

As afirmativas I e II se referem às estratégias distintas adotadas, respectivamente, pelos EUA e URSS 
durante a Guerra Fria. Trata-se de 
A) Macarthismo e Sionismo. 
B) Plano Marshall e Pacto de Varsóvia. 
C) Doutrina Truman e Política do Big Stick. 
D) Destino Manifesto e Estado de Bem-Estar Social. 
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18 
Tendo em vista a história do início da colonização do estado do Rio Grande do Norte, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Houve uma tentativa de colonização inicial da região, onde é hoje o Rio Grande do Norte, frustrada por 

conta da resistência indígena. 
(     ) Graças à presença holandesa na região, a colonização foi logo concretizada e os índios potiguares 

exterminados ou escravizados. 
(     ) O Rio Grande do Norte, por sua posição geográfica pronunciada no oceano Atlântico, seria um dos 

principais pontos para o reabastecimento das expedições portuguesas. 
(     ) Ao desembarcar nas praias de ondas muito fortes do Rio Grande do Norte, os portugueses não viram 

ninguém. As tribos indígenas já haviam fugido para o interior, na região amazônica. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) V, V, V, F. 
C) F, V, F, V. 
D) F, F, V, V. 
 
19 
Após a abdicação de Dom Pedro I, políticos intitulados regentes governaram o Brasil em nome do 
imperador, já que o herdeiro do trono, seu filho Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos. Essa fase, de grande 
agitação social e política, vai de abril de 1831 a julho de 1840. Observe as duas gravuras relativas às 
revoltas sociais características desse período histórico específico. 
 

 
(Disponível em: Figurhttps://www.google.com/search?q=252Fwww.brasilescola.com%252Fhistoriab%252F.htm%3B367%3B257.) 

 

 
(Disponível em: https://www.google.com/search?q=rebelioes+regenciais& _locale%253Des%3B265%3B400.) 

 

É correto afirmar que as gravuras referem-se, respectivamente, a: 
A) Carrancas e Sabinada. 
B) Farroupilha e Cabanagem. 
C) Balaiada e Revolta dos Malês. 
D) Revolta do Guanais e Setembrada. 
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20 
Observe o quadro. 

 
(Marques, 2006. p. 402.) 

 

A partir da análise do quadro e tendo em vista o contexto do Brasil no I Império, é possível classificar o 
voto, naquele período, como 
A) censitário, amplo, indireto e irrestrito. 
B) universal, masculino, direto e representativo. 
C) censitário, masculino, indireto e em dois graus. 
D) universal, apartidário, direto e em quatro graus. 
 
21 
Em um sítio dentro da área de proteção ambiental de Lagoa Santa/MG, onde foi encontrado, em 1975, o crânio 
de Luzia, a “primeira brasileira” – como ficou conhecida –, os arqueólogos e antropólogos estão desenterrando 
um tesouro pré-histórico. Os 35 esqueletos descobertos ali, desde 2001, revelam práticas da cultura mais antiga 
do país de, aproximadamente, 11 mil anos atrás. 

(Revista Planeta. Novembro de 2014. Ano 42-Ed. 504, p. 36.) 
 

Sobre as relações que se estabelecem entre a antropologia, a arqueologia e a história, é correto afirmar que 
A) as pesquisas arqueológicas servem para identificar as características genéticas e biológicas de povos 

ancestrais, mas se limitam a esses aspectos. 
B) práticas funerárias e até outros hábitos do cotidiano de nossos antepassados podem ser descobertos através 

das pesquisas arqueológicas e antropológicas. 
C) os métodos utilizados pela arqueologia e antropologia atuais são tão minimalistas que não deixam dúvidas 

acerca dos hábitos e costumes dos povos primitivos. 
D) devido à fragilidade do material que normalmente é encontrado nas escavações (ossos e fósseis), não se 

pode utilizar tecnologias mais avançadas  nessas pesquisas. 
 
22 
Em 1955, os países africanos e asiáticos recém-independentes reuniram-se em Bandung, na Indonésia, 
para lançar os princípios do “não alinhamento”. A Conferência de Bandung teve a importância de 
destacar que havia um conflito entre países ricos e países pobres, entre outros conflitos da época. O “não 
alinhamento”, a que se refere o enunciado, é a 
A) tentativa de manutenção da neutralidade em relação aos EUA e URSS, em plena Guerra Fria. 
B) não aceitação por parte de povos recém-independentes das parcerias oferecidas por suas antigas metrópoles. 
C) equiparação dos novos países, mantendo-se no mesmo nível econômico, para evitar o desequilíbrio entre as 

novas nações. 
D) proposta de proceder consultas populares nos territórios anteriormente dominados, na busca de implantar 

democracias livres. 
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23 
Jesuíno Alves de Melo Calado foi o boiadeiro romântico, espécie matuto de Robin Hood, adorado pela 
população pobre, defensor dos fracos, dos velhos oprimidos, das moças ultrajadas, das crianças agredidas. Sua 
fama ainda resiste, indelével, num clima de simpatia irresistível. Certas injustiças acontecem porque Jesuíno 
não existe mais. Uma justificação do prestígio natural de Jesuíno Brilhante para os sertanejos seria o horror ao 
ladrão. Não roubava e o seu bando era rigorosamente vigiado para respeitar o décimo mandamento. Recebia o 
que lhe davam e, às vezes, pedia. Era auxiliado pela multidão dos admiradores, nada lhe faltando e mesmo 
possuía recursos de lavoura e gado. 

(Trindade, 2010 in: Nonato, 1998, p. 86.) 
 

Nascido em Patu, no Rio Grande do Norte, em 1844, e morto num tiroteio, em 1879, Jesuíno Brilhante, 
foi um legítimo representante de um movimento de banditismo social característico da Primeira 
República Brasileira (1889-1930), que assolou o Nordeste brasileiro conhecido como 
A) Chibata. 
B) Cangaço. 
C) Canudos. 
D) Contestado. 
 
24 
Em meados de 1937, o embaixador Negrão de Lima, cumprindo uma missão para Getúlio Vargas, visitou 
vários estados angariando apoios para um golpe de Estado. Passando por Natal, conseguiu a concordância do 
governador do estado Rafael Fernandes para o autogolpe que se avizinhava. Embora adversário de Vargas, a 
aceitação de Rafael Fernandes às pretensões de Vargas lhe valeram uma sobrevida à frente do executivo 
estadual. A derrota dos comunistas, em 1935, foi diretamente responsável pela mudança no “relacionamento 
entre o governo estadual e o governo federal”, pois os adversários do governador Rafael Fernandes eram 
também “adversários do próprio regime”. Assim, um governo inicialmente fraco, fortaleceu-se com a execução 
de medidas repressivas ao movimento comunista. 

 (Trindade, 2010.) 
 

Getúlio Vargas contou com certa aquiescência do Rio Grande do Norte para o golpe de estado ou 
autogolpe a que se refere o enunciado, que aconteceria de fato, em 1937, e seria responsável pela  
A) instauração do Estado Novo. 
B) decretação da “Política dos Governadores”. 
C) neutralização definitiva das internacionais operárias. 
D) contenção a nível nacional do movimento tenentista. 
 
25 
A coroa portuguesa viu-se obrigada a implementar uma política de colonização que assegurasse o domínio 
sobre a colônia, principalmente após a frustrante tentativa do sistema de Capitanias Hereditárias. A 
centralização administrativa (governos-gerais) e o sucesso da empresa açucareira contribuíram para assegurar a 
posse do Brasil, porém não afastaram a constante ameaça aos domínios coloniais portugueses na América. 

 (Trindade, 2010.) 
 

A capitania do Rio Grande do Norte foi palco de incursões de franceses e holandeses. Os franceses 
estabeleceram-se no nosso litoral para contrabandear Pau-Brasil e chegaram a usar o Rio Grande do 
Norte como base para ataques às capitanias vizinhas. É correto afirmar que os holandeses 
A) empreenderam o comércio de pedras preciosas e metais abundantes na região do Rio Grande do Norte. 
B) chegaram ao Rio Grande com a intenção de buscar as drogas do sertão, famosas na região e em toda a 

Europa. 
C) dominaram quase todo o Nordeste açucareiro e permaneceram em solo nordestino por, praticamente, duas 

décadas. 
D) foram os responsáveis pela pacificação dos índios e de sua utilização no trabalho das lavouras através da 

mita e da encomienda.  
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26 
A República da Espada teve início quando os militares lideraram o país politicamente entre os anos de 
1889 a 1894. Assim que a Monarquia foi derrubada, o governo provisório do Marechal Deodoro da 
Fonseca guiou as decisões tomadas no Brasil naquele período. Um dos fatores que contribuiu para a 
ascensão dos militares ao poder no Brasil, logo no início da República, foi 
A) o apoio incondicional das oligarquias rurais e dos grandes cafeicultores paulistas, que tinham, em sua maioria, 

representantes no exército brasileiro. 
B) a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, que de uma certa forma fortaleceu o exército, que passou a exigir 

maiores saldos e maior participação política. 
C) a subvenção inglesa na implantação da República Brasileira interessada na expansão da Doutrina Monroe, 

que defendia o fim dos regimes monárquicos na América. 
D) a tendência latino-americana de estabelecer governos ditatoriais e militares, atrelados às concepções 

imperialistas e bolivarianas e, naturalmente, desvinculados da influência norte-americana. 
 
27 
Um dos critérios de hierarquização social mais comuns na América Espanhola foi a da pureza de sangue, 
combinada ao local de nascimento. Um criollo, por exemplo, não poderia alcançar os postos mais elevados 
da administração colonial, o que os levou a se organizarem para tentar empreender a independência. É 
correto afirmar que não podiam ocupar cargos administrativos mais altos ou mais importantes, pois 
A) mesmo sendo filhos de espanhóis, tinham o grave “defeito” de terem nascido na América. 
B) devido à sua etnia e cor da pele, eram considerados inferiores aos demais habitantes da colônia. 
C) mesmo tendo a pureza racial esperada, não tinham o preparo intelectual e político para fazer parte do governo. 
D) eram considerados miscigenados, resultado da mistura entre negros e brancos, responsabilizados pelo 

“escurecimento” da nação. 
 
28 
Oficiais brasileiros agora cooperavam estreitamente com a Marinha e a Força Aérea norte-americanas na guerra 
contra os submarinos, um processo que incluía o fornecimento aos brasileiros de aviões e navios norte-americanos, 
bem como de armas terrestres. 

 (Skidmore, 2003, p. 171-172 in. Trindade, 2010.) 
 

O trecho anterior refere-se ao período da Segunda Guerra Mundial. Diante desse contexto, sobre o Rio 
Grande do Norte, é correto afirmar que 
A) acabou por se transformar na nova base naval norte-americana, em substituição à Pearl Harbor, que havia 

sido destruída pelos japoneses. 
B) intensificou-se a presença norte-americana no estado e  Natal, especificamente, se transformou em ponto de 

passagem das tropas estadunidenses. 
C) o apoio do Brasil e, principalmente, dos estados do Nordeste aos aliados limitou-se ao fornecimento pelos 

brasileiros de aviões, navios e armas terrestres. 
D) embora houvesse uma ligação do Brasil com os aliados, devido à tendência fascista dos líderes do Rio 

Grande do Norte, esse estado optou por permanecer neutro. 
 
29 
O regime instaurado em 1964 acirrou ainda mais o radicalismo político no Rio Grande do Norte. Intelectuais e 
políticos foram presos e torturados (Vulpiano Cavalcanti); alguns foram exilados (Djalma Maranhão); muitos 
tiveram os seus direitos políticos suspensos (Agnelo Alves); outros foram mortos pelos agentes da repressão 
(Luiz Maranhão Filho). Invariavelmente, todos foram, de alguma forma, calados. 

(Trindade, 2010, p. 255.) 
 

Durante grande parte do período militar, tanto no Rio Grande do Norte quanto no restante do país, 
houve a prevalência de apenas dois partidos políticos oficiais. Assinale-os. 
A) PSDB e ANL. 
B) PT e PC do B. 
C) PMDB e PTB. 
D) Arena e MDB. 
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30 
É impossível compreender seu tempo para quem ignora todo o passado. Ser uma pessoa contemporânea e 
também ter consciência das heranças, consentidas ou contestadas. 

(René Remond. in Bittencourt, C. Ensino da História. Fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez. 2004. p. 155.) 
 

A história tem um caráter instrumental para a compreensão das experiências sociais, culturais, 
tecnológicas, políticas e econômicas da humanidade ao longo do tempo. Sobre o papel da história na 
formação da cidadania, assinale a alternativa correta. 
A) O ensino da história não apenas contribui para o desenvolvimento da consciência, mas dá suporte à construção 

da própria identidade do indivíduo. 
B) No decorrer dos períodos históricos, a fundamentação teórica que incita a obediência às leis foi a principal 

contribuição da história na formação cidadã. 
C) A história, em uma visão contemporânea, passou a ter como prioridade o estudo do presente, dando ao 

passado um caráter arcaico e antiquado, dispensável à pesquisa histórica. 
D) A história como ciência básica e fundamentalmente teórica incide de forma relativa e tênue nas atividades 

práticas da vida humana, tendo, portanto, neutralidade em relação à política. 
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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 
A globalização tem sido viabilizada pela expansão das multinacionais e a dependência econômica 
mundial. Sobre esse processo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Muitos recursos tecnológicos produzidos na modernidade estão estampados nas paisagens dos lugares tais 

como no campo e principalmente nas cidades. 
B) A maior parte da produção técnico-científica está concentrada nos países desenvolvidos, porém, nas últimas 

décadas, vem ocorrendo uma fragmentação do processo produtivo mundial. 
C) As transmissões de informações em tempo recorde e os avanços dos meios de transporte possibilitaram um 

incremento de volume nos negócios entre empresas e governos de diferentes países. 
D) A aplicação de inovação tecnológica no processo produtivo vem estafando diferentes setores econômicos e 

diminuindo a impregnação de elementos científicos e informacionais no espaço mundial. 
 
32 
Tem atuação importante como defensoras das questões ambientais e são símbolos da conscientização e da 
organização das sociedades na luta pela preservação ambiental, com atuação em todas as partes do 
mundo. Como exemplo, podemos citar a WWF e a SOS Mata Atlântica. 
 

 
 

É correto afirmar que o enunciado caracteriza 
A) o papel desempenhado pelas ONGs. 
B) as Unidades de Conservação criadas pela ONU. 
C) o Sistema de Reservas da Biosfera da UNESCO. 
D) as reformas promovidas pela Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio 92). 
 
33 
A distribuição espacial das riquezas produzidas no Rio Grande do Norte é influenciada basicamente pela 
dotação de recursos naturais de cada região, tendo em vista que o crescimento econômico do estado 
continua dependendo da exploração desses recursos. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) No Seridó, a construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no leito do rio Piranhas, beneficiou a 

fruticultura irrigada no sertão. 
B) A região do Vale do Açu é considerada a maior produtora de petróleo em terra no país, como também de sal 

marinho. O cultivo de frutas tropicais é outra atividade econômica da região. 
C) A região metropolitana de Natal apresenta-se como uma das regiões de maior dinamismo econômico e 

social devido às suas características urbanas e por constituir o principal polo industrial e um diversificado 
complexo de bens e serviços. 

D) A região do Médio Oeste possui a principal bacia leiteira do estado e a caprino-ovinocultura encontra-se em 
nítido processo de ampliação e modernização. O artesanato constituído principalmente de bordados e rendas 
tornou-se famoso dentro e fora do estado. 
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34 
O espaço geográfico de muitos países é organizado em torno dos cursos fluviais. Cerca de um terço das 
fronteiras entre os países é delimitada por rios ou lagos e dois terços dos rios mais extensos do mundo 
têm suas águas partilhadas por diversas nações. A respeito do uso e utilização dos recursos hídricos, é 
INCORRETO afirmar que 
A) obras hidráulicas ou atividades poluentes na jusante de um rio podem prejudicar o fluxo de água no país 

vizinho, que utiliza as águas da montante. 
B) considerados em conjunto, os rios que drenam o território brasileiro são responsáveis pela maior descarga 

fluvial de água doce do mundo e, ainda assim, há um déficit d’água em várias áreas do país. 
C) os países mais ricos da África do Norte e do Oriente Médio utilizam técnicas modernas e caras para a 

obtenção de água; eles perfuram poços extremamente profundos ou até mesmo fazem a dessalinização das 
águas marinhas. 

D) No continente Africano, o Nilo está no foco das disputas geopolíticas. As águas dessa bacia são comuns ao 
Egito, à Etiópia, à Tanzânia, à Uganda e ao Sudão, países com vasta extensão de áreas desérticas e que 
dependem dessas águas para as atividades agrícolas e geração de energia. 

 
35 
Com o fim do bloco socialista, há uma nova reorganização geopolítica no mundo. Sobre o processo de 
reorganização mundial do pós-Guerra Fria, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Em 1991, em meio às transformações que ocorriam no mundo como resultado do fim da ordem bipolar, os 

representantes dos 12 membros da CEE assinaram o Tratado de Maastricht, estabelecendo, entre outras 
diretrizes, a implantação do euro como moeda única. 

B) A nova ordem mundial é caracterizada pela multipolarização assentada na força econômica de determinados 
países. Os novos padrões de poder compreendem, portanto, a disponibilidade de capitais, o avanço 
tecnológico, a qualificação da mão de obra e o nível de produtividade. 

C) Nos países do Leste Europeu, a transição da economia planificada para a economia de mercado ocorreu de 
forma semelhante entre as nações. Alguns países tiveram seus territórios fragmentados e novos territórios 
foram gerados. É o caso da Iugoslávia que, utilizando de forma pacífica, não apresentou graves conflitos e 
conseguiu se dividir segundo linhas étnicas e culturais. 

D) A Rússia vivenciou uma grave crise econômica na transição do sistema socialista para o capitalista. O 
agravamento da crise levou a renúncia de Boris Ieltsin, em 1999. Entretanto, Vladimir Putin, funcionário do 
antigo serviço secreto russo na época da URSS, assumiu o poder e conseguiu controlar a crise. Sua 
reorganização econômica junto com seu poderio bélico e sua força política conseguiram mantê-la com 
status de potência. 

 
36 
Sobre a dinâmica dos complexos regionais no Brasil é possível dizer que obedece a critérios ligados aos 
aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial de nosso território. Sobre os espaços 
brasileiros nesse tipo de regionalização, analise as afirmativas. 
I. Dentro dessa proposta, parte do Tocantins e Mato Grosso integra-se à chamada região Centro-Sul, o norte de Minas 

Gerais faz parte do complexo regional nordestino e a porção oeste do Maranhão integra-se à Amazônia. 
II. Na década de 1960, quando Geiger elaborou sua proposta, o Centro-Sul já tinha se consolidado como o coração 

econômico, industrial e agropecuário do país, funcionando como fonte de capitais que dinamizavam toda a economia 
nacional. 

III. O avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não promoveram grandes modificações 
estruturais no povoamento da Amazônia. A mobilidade espacial na região ainda é pouco expressiva, a urbanização 
apresenta baixa taxa de crescimento e a população rural ainda se sobressai sobre a urbana. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas 
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37 
A humanidade tem uma relação estreita com a natureza desde tempos remotos, porém, com o advento da 
Revolução Industrial, essa relação se tornou desequilibrada. A respeito da relação homem-natureza, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os seres humanos estão sempre buscando superar as limitações impostas pelos diferentes elementos e 

fenômenos físicos. 
B)  Diversas atividades antrópicas são influenciadas por fenômenos naturais, contudo, as ações impetradas pelas 

sociedades desobstaculizam as dinâmicas naturais. 
C)  No decorrer da História, as diferentes sociedades humanas têm se apropriado dos elementos naturais e 

criado ambientes humanizados ao qual denominamos espaço geográfico. 
D)  Os diferentes elementos físicos encontram-se intimamente relacionados influenciando-se mutuamente, e a 

dinâmica entre esses elementos é fundamental para a configuração das características naturais dos lugares. 
 
38 
A distribuição da população por setores econômicos acaba fornecendo elementos de referência para a 
avaliação da economia. Atualmente, há um elevado percentual de participação do setor terciário na PEA.  
 

 
 

Esse fenômeno está relacionado aos seguintes fatores, EXCETO: 
A) Uma parte das atividades desse setor não exige grande qualificação profissional, facilitando a absorção da 

população rural e das pessoas com baixa escolaridade. 
B) Este setor absorveu mão de obra que veio do setor secundário, já que as atividades  industriais foram, aos 

poucos, sendo automatizadas em decorrência dos avanços tecnológicos. 
C) A maior parte de sua população está vinculada ao setor agropecuário com baixo nível tecnológico de 

produção e uso intensivo da mão de obra, exigindo maior número de trabalhadores. 
D) Houve um crescimento da economia informal, sobretudo nas grandes cidades, onde os trabalhadores não 

possuem registro em carteira ou exercem atividades não legalizadas como, por exemplo, o transporte 
alternativo (vans e moto-táxis) e o comércio ambulante. 

 
39 
Sobre os problemas ambientais no cenário mundial e sua dinâmica nos espaços urbanos e rurais, é 
correto afirmar que 
A) nas grandes cidades, o fenômeno da ilha de calor agrava a concentração de poluentes na atmosfera, 

dificultando a circulação do ar e provocando inúmeros problemas de saúde à população, especialmente no 
inverno. 

B) os países subdesenvolvidos são os principais responsáveis pela maior parte dos gases tóxicos lançados na 
atmosfera. Nesses países, as políticas voltadas para a preservação ambiental são prioritárias e severas, com 
metas a cumprir, estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto. 

C) No campo, as monoculturas fizeram com que a utilização de inseticidas no combate às pragas favorecessem 
a diminuição de predadores naturais, provocando desequilíbrios nas cadeias alimentares. Contudo, esse 
modelo agrícola minimiza a incidência da erosão nos solos. 

D) as chuvas ácidas estão relacionadas à emissão de poluentes, especialmente pelas atividades industriais. 
Como na atmosfera não há barreira entre uma região e outra é comum os poluentes emitidos numa cidade 
provocarem chuva ácida em regiões vizinhas. No Brasil, as chuvas ácidas provocaram muitos danos na 
Mata Atlântica da Serra do Mar entre as décadas de 70 e 80. 
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40 
A respeito dos padrões de uso da terra e da política agrícola brasileira, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O protecionismo e os fortes subsídios agrícolas dos EUA, da EU e do Japão constituem um fator de 

estrangulamento das exportações brasileiras e de outros países. 
(     ) O Brasil possui condições estruturais para se tornar o maior exportador mundial de alimentos, tais como 

extensa área agricultável, condições naturais favoráveis e formação de mão de obra qualificada em 
universidades e escolas técnicas. 

(     ) A modernização das técnicas agrícolas não permitiu a subordinação da agropecuária ao capital industrial. 
Com isso, as pequenas propriedades familiares puderam aumentar suas produções. 

(     ) A configuração dos complexos agroindustriais desacelerou a valorização da terra e o aprofundamento da 
concentração fundiária. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, V. 
B) V, V, F, F. 
C) F, V, F, V. 
D) F, F, V, F. 
 
41 
O Rio Grande do Norte apresenta variada e complexa diversidade regional. De acordo com o IBGE, as 
mesorregiões geográficas definidas em 1989 são: 
A) Oeste Potiguar, Central Potiguar, Agreste Potiguar e Leste Potiguar. 
B) Polo Serrano, Polo Costa das Dunas, Polo Agreste-Trairi e Polo Seridó. 
C)  Seridó, Vale do Açu, Médio Oeste, Alto Oeste, Agreste e Mossoroense. 
D) Zona de Natal, Zona do Alto Apodi, Zona Mossoroense e Zona Curraisnovense. 
 
42 
O processo de desertificação ocorre em inúmeros lugares no Brasil e no mundo. Assinale a alternativa 
que NÃO retrata fatores relacionados a esse fenômeno. 
A) O êxodo da população é um dos efeitos severos do processo de desertificação. Há migração e abandono das 

casas e das terras exauridas pela superexploração e pela deterioração dos sistemas ecológicos. 
B) O processo de desertificação ocorre especialmente nas terras de zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas. 

No Brasil, cerca de 13% do território é vulnerável à desertificação que atinge porções do Nordeste, o 
cerrado tocantinense, o norte de Mato Grosso e os pampas gaúchos.  

C) A vulnerabilidade às secas que impactam diretamente a agricultura de sequeiro e a pecuária, o 
desmatamento resultante da pecuária extensiva e o uso de madeira para fins energéticos, além de técnicas de 
irrigação do solo sem as devidas precauções, provocam a erosão e a salinização do solo gerando a 
desertificação. 

D) A desertificação agrava o desequilíbrio regional principalmente quanto ao desenvolvimento econômico e 
social das regiões mais pobres. Porém, no núcleo do Seridó, localizado no Centro-Sul do Rio Grande do 
Norte, o advento da atividade ceramista trouxe emprego e renda para os trabalhadores rurais, fator que freou 
o uso inadequado do solo e, consequentemente, minimizou o avanço do processo de desertificação. 

 
43 
Competir numa economia globalizada é uma “guerra” permanente em que o objetivo é eliminar o 
concorrente ou neutralizá-lo. A organização de países, que envolvem os acordos comerciais que visam 
exclusivamente a redução ou eliminação gradativa das tarifas aduaneiras entre os países membros, 
denomina-se 
A) mercado comum. 
B) zona de livre comércio. 
C) conglomerado financeiro.  
D) união econômica e monetária. 
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44 
Desde o surgimento do homem, a busca por sobrevivência foi um dos principais objetivos das pessoas que 
migravam. Hoje, as migrações se dão por conta de fatores econômicos, conflitos regionais, falta de 
recursos naturais essenciais à vida, entre outros. Considerando o espaço de deslocamento populacional 
no mapa anterior, é correto afirmar que ele retrata  
 

 
 

A) o movimento migratório de retorno, verificado após a década de 1990, devido aos investimentos e à atração 
econômica exercida por outras regiões.  

B) as migrações interregionais de 1960 até 1970 devido à construção da Zona Franca de Manaus, o café no 
Paraná e as terras para a agropecuária no Mato Grosso.  

C) as migrações internas no Brasil de 1940 a 1950 graças à expansão da fronteira agrícola para a região Sul, 
especialmente no Paraná, e a criação de colônias agrícolas no Centro-Oeste. 

D) as migrações intrarregionais ocorridas entre as décadas de 70 e 80 graças ao processo de industrialização 
que atraiu migrantes para São Paulo, Rio de Janeiro, e a construção de Brasília que intensificou a migração 
para Goiás.  

 
45 
O fluxo econômico e comercial entre as nações crescem de forma notória. Uma das questões 
fundamentais da atualidade dentro do processo de globalização diz respeito às práticas comerciais nas 
negociações internacionais.  
 

 
 

Com base nos dados do gráfico da balança comercial brasileira, é correto afirmar que 
A) nos anos 2007 e 2008, o volume importado pelo Brasil superou o das exportações e o saldo comercial 

manteve-se crescente. 
B) o volume importado em 2010 superou os 202 bilhões de dólares e o saldo apresentou superioridade em 

relação ao período anterior. 
C) comparando-se ao ano anterior, em 2009, o total de exportações recuou, porém ainda manteve-se acima do 

volume importado, obtendo uma pequena elevação no saldo da balança comercial.  
D) em 2001, o índice de exportação foi maior que a taxa de importação, situação que se manteve até 2010, 

apresentando saldo positivo e com crescente elevação em todo o período mencionado. 
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46 
Do ponto de vista cartográfico, projeções são a transferência de um ponto da superfície terrestre para 
uma posição correspondente na superfície de um mapa ou correlato.  

 

 
(Paulo Roberto Moraes. Geografia Geral e do Brasil. 4. ed., São Paulo: HARBRA, 2011, p. 19.) 

 

De acordo com as informações e a imagem anterior, assinale a alternativa correta. 
A) Esta projeção é muito utilizada em análises geopolíticas e para negação aérea. 
B) As distorções apresentadas na projeção são maiores nas áreas próximas ao equador. 
C) A projeção da imagem pode ser conhecida também como projeção plana ou azimutal. 
D) A projeção é elaborada a partir da projeção dos paralelos e meridianos geográficos em um cilindro que 

tangencia a Terra. 
 
47 
O professor Paulo Sandroni define como indústria de ponta “a empresa ou setor industrial que realiza a 
montagem final de um conjunto de peças fornecidas por outras fábricas, concluindo, assim, um processo fabril 
que abrange várias unidades produtoras”. 

(Moraes, 2011, p. 545.) 
É característica da indústria de ponta: 
A) A comunicação com fornecedores, subcontratantes e clientes é mais direta e permanente. 
B) A organização do trabalho é coletiva e repousa na polivalência dos trabalhadores assalariados. 
C) A competitividade, a diminuição de custos e a racionalização e a  flexibilidade da produção são metas da 

empresa. 
D) As diversas atividades (pesquisa, concepção da produção e comercialização) são mais integradas e articuladas 

no seio da empresa. 
 
48 
No Brasil, a reestruturação do trabalho e da gestão das empresas deu-se nos anos de 1990, com a 
introdução das chamadas reformas neoliberais. Assim, o país assistiu a uma série de mudanças. Sobre as 
principais mudanças ocorridas nesse período, analise. 
I. Abertura comercial. 
II. Enxugamento do quadro de trabalhadores. 
III. Flexibilização da legislação trabalhista. 
IV. Terceirização de tarefas e serviços. 
Estão corretas as alternativas  
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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49 
Para melhor localizar um ponto na Terra, foi criado um sistema de coordenadas que são linhas 
imaginárias traçadas sobre a superfície do planeta. Considerando o sistema de coordenadas geográficas, 
assinale a alternativa correta. 
A) Plano equatorial é um plano paralelo ao eixo da Terra, equidistante dos polos Norte e Sul. 
B) O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério setentrional e hemisfério meridional. 
C) Os paralelos definem os graus de longitude a partir do Equador, variando de 0º a 90º para o Norte e para o Sul. 
D) Os meridianos são semicircunferências imaginárias na superfície da Terra, cujos extremos coincidem com 

os polos Norte e Sul. 
 
50 
A escala é um dos elementos fundamentais da Cartografia. Para se calcular a distância real entre dois 
pontos em um mapa, sabendo-se que sua escala é de 1:200.000 e a distância entre os dois pontos é de 15 cm, 
qual é a distância real entre os dois pontos? 
A) 30 km. 
B) 120 km. 
C) 300 km. 
D) 1.200 km. 
 
51 
Os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados movimentos tectônicos. Muitas dessas 
ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas que são áreas de tensão entre estas. 
 

 
(Paulo Roberto Moraes. Geografia Geral e do Brasil. 4. ed., São Paulo: HARBRA, 2011, p. 77.) 

 

No mapa, localizamos a falha de San Andreas. Assinale, a seguir, o tipo de movimento que ocorre nesta 
falha. 
A) Destrutiva. 
B) Construtiva. 
C) Conservativa. 
D) De subducção. 
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52 
O Brasil sofre influência de cinco tipos de massas de ar e, conforme a época do ano, elas atuam com 
menor intensidade. 

 
(Paulo Roberto Moraes. Geografia Geral e do Brasil. 4. ed., São Paulo: HARBRA, 2011, p. 211.) 

 

Sobre as massas de ar, assinale a alternativa correta. 
A) mTc: forma-se na região do Pantanal mato-grossense; é uma massa quente e seca. 
B) mPa: forma-se na Antártica a partir do acúmulo de ar polar sobre o oceano Pacífico. 
C) mEa: forma-se ao norte do Equador, na área do anticiclone dos Açores; é quente e úmida. 
D) mTc: forma-se no noroeste da Amazônia brasileira; é quente e seca, apresentando elevadas temperaturas. 
 
53 
Analise os gráficos. 
 

 
(Levon Boligian; Andressa Turcatel Alves Boligian. Geografia espaço e vivência: volume único. 3. ed.  

São Paulo: Atual, 2011. p. 110.) 
 

A partir da análise dos gráficos, pode-se inferir que 
A) a região Norte concentra o maior potencial hídrico e uma das menores populações. 
B) nas últimas décadas, a questão das águas tem sido agravada pela poluição e pela contaminação. 
C) a região Nordeste apresenta pequena disparidade entre a oferta de água e a concentração populacional. 
D) nas áreas urbanas, o adensamento de construções, ruas e avenidas impede a infiltração de água das chuvas 

no solo. 
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54 
No complexo regional do Nordeste, a sub-região do Meio-Norte constituiu uma área de transição. Em 
relação às características geográficas da sub-região do Meio-Norte, assinale a alternativa correta. 
A) As indústrias extrativas em destaque na região são responsáveis pela extração de petróleo, cobre e chumbo. 
B) É uma das principais produtoras de arroz do país e, nas últimas décadas, vem se destacando na produção de 

soja. 
C) As extensas áreas de florestas da região acabaram substituídas por áreas urbanas e grandes lavouras de 

monocultura. 
D) Apresenta características naturais que possibilitam o desenvolvimento da policultura, praticada em pequenas 

e médias propriedades rurais. 
 
55 
Considerado no século passado, o celeiro de migrantes para o resto do Brasil, o Nordeste apresenta 
alguns indicadores socioeconômicos que estão conseguindo diminuir a migração de sua população. Entre 
os fatores, assinale a alternativa correta. 
A) O aumento da produção industrial em cidades com a população inferior a 50 mil habitantes. 
B) O desenvolvimento de novos polos agrícolas irrigados onde desenvolve a fruticultura para a exportação. 
C) O projeto de reforma agrária implementado na região do sertão, favorecendo os pequenos proprietários que 

desejam plantar milho. 
D) Os subsídios oferecidos pelo governo federal para todos os nordestinos que decidem permanecer no 

Nordeste e trabalhar em atividades autônomas. 
 
56 

 
(Paulo Roberto, Moraes. Geografia Geral e do Brasil. 4. ed., São Paulo: HARBRA, 2011, p. 365.) 

 

Em 2008, mais de 300 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas em Darfur, no Sudão. A região 
composta por dois estados passa por uma crise humanitária em meio à guerra civil, que está relacionada 
ao seguinte fator: 
A) A existência de uma milícia que tem como missão eliminar as outras etnias. 
B) A construção de fronteiras artificiais no continente africano motivada pelo imperialismo europeu. 
C) A existência de petróleo em Darfur do Norte e a forte pressão chinesa para a separação e autonomia da região. 
D) A influência da primavera árabe sobre a região que levou à divisão da população em dois grupos: xiitas e 

sunitas. 
 
 
 
 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   
PPPSSSVVV///222000111555 

UERN 2 2015 
Página 24  

2
57 
Observe o mapa. 

 
(Paulo Roberto Moraes. Geografia Geral e do Brasil. 4. ed., São Paulo: HARBRA, 2011, p. 574.) 

 

A camada de pré-sal trata-se de uma camada geológica com grande potencial de acúmulo de petróleo, 
localizada abaixo de uma camada de sal existente na plataforma continental. Sobre o pré-sal, é correto 
afirmar que 
A) em maio de 2008, a Petrobras iniciou testes de exploração, capazes de captar até 30 mil barris por dia de 

reserva de Tupi – localizada na Bacia de Campos. 
B) está situado a uma profundidade superior a 5.000 m, podendo, em alguns trechos, chegar a 8.000 m, o que 

torna a exploração de petróleo nessa área um grande desafio. 
C) estudos otimistas preveem em toda área constituída pelo pré-sal um acúmulo total de petróleo que pode 

chegar a 75 bilhões de barris. Tal quantidade elevaria o Brasil para o grupo dos três maiores produtores de 
petróleo do mundo. 

D) um conjunto de normas e leis aprovadas pelo Congresso e Senado, destinadas especificamente ao controle e 
produção de petróleo da região. A produção deverá ser realizada através de um consórcio entre a Petrobras e 
a americana Texaco. 

 
58 
A imigração é um fato importante na realidade da União Europeia (UE). Os imigrantes são parte 
integrante e ativa da economia, da política e da cultura europeia. Assinale a alternativa que corresponde 
à situação dos imigrantes na Europa. 
A) Formam comunidades integradas à vida do país onde vivem. 
B) Não contribuem economicamente para o desenvolvimento dos países europeus. 
C) Exercem funções de trabalho qualificadas e bem remuneradas, o que provoca o xenofobismo. 
D) Grande parte da população europeia culpa os imigrantes pela falta de emprego e de serem direta ou 

indiretamente sustentados pelo Estado. 
 
59 
Leia o trecho. 
 

O espaço rural brasileiro, desde o início do século XXI, enfrenta muitos desafios, mas recebe o 
reconhecimento internacional devido à sua atuação no mercado externo. 

 

São obstáculos enfrentados pelos produtores agrícolas relacionados ao contexto do trecho anterior: 
A) A falta de crédito e financiamento para a lavoura. 
B) As medidas protecionistas adotadas pelos países ricos. 
C) A deficiência de mão de obra qualificada para o trabalho agrícola. 
D) O problema da seca e o aumento da desertificação nas regiões agrícolas. 
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60 
Observe o mapa. 

 
(Paulo Roberto Moraes. Geografia Geral e do Brasil. 4. ed., São Paulo: HARBRA, 2011, p. 113.) 

 

No mapa, os pontos A e B representam uma região composta por unidades de relevo, proposta pelo 
geólogo Jurandyr Ross. Indique a alternativa que corresponde à unidade de relevo representada pelos 
pontos A e B. 
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