História

Questão 4

Questões de 1 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.
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 1
01)
02)
03)
04)

Cabe ao historiador, no exercício de suas funções, dentre
outras atribuições,
recorrer às fontes orais, em detrimento das fontes literárias
e impressas.
realizar trabalho metódico e crítico sobre as fontes históricas
para comprovar a sua autenticidade.
equiparar a História à crônica, visto que ambas se restringem
a contar o fato no sentido estrito do termo.
dispensar o conhecimento científico das demais ciências
no processo da produção historiográfica, devido à
autossuficiência da ciência histórica.

Questão 2
01)
02)
03)

04)

O positivismo como uma das concepções da ciência
histórica
interpretava a História, em consonância com os anseios da
época, na defesa de uma ação consciente e construtiva da
classe operária.
fundamentava-se na concepção do presentismo que
entende ser a História uma projeção do pensamento e dos
interesses sobre o momento presente.
expandia-se nos centros acadêmicos, devido à aprovação
e ao apoio por parte do discurso positivista da Escola dos
Annales, que se firmou no mundo europeu, em meados do
século XX.
colocava a História na perspectiva redutiva, na medida em
que a sua condição de ciência era conferida pela fidelidade
ao documento, ao próprio fato, sem interpretações e
análises.

01)
02)
03)
04)

Questão 5
01)
02)
03)
04)

Em Roma havia uma nítida distinção entre o Direito
Público — que regulava as relações entre o
cidadão e o Estado — e o Direito Privado — que
tratava das relações dos cidadãos entre si. Deve-se
acrescentar que as mulheres não eram passíveis
de ser julgadas pelos tribunais públicos. Competia
ao pater familias exercer o direito de justiças, na
sua própria casa, sobre os membros da família
subordinados à sua autoridade. (AQUINO et al,
1980, p. 263).

01)

02)
03)
04)

01)
02)
03)
04)
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Quanto às civilizações do Antigo Oriente Próximo e às
civilizações clássicas, é correto afirmar:
A prática do embalsamento continua a ser mantida pelos
egípcios com a utilização dos mesmos métodos para ricos
e pobres.
O reinado de Hamurabi apresentava-se como o modelo da
descentralização política administrativa que favoreceu à
perpetuação do Império Babilônico na Ásia Menor.
O templo, na Mesopotâmia, também chamado de “casa
divina”, era administrado por uma corporação de sacerdotes
e tinha a propriedade jurídica dos meios de produção.
O sistema econômico que carecterizou as civilizações
clássicas contribuiu para mantê-las no isolamento e
impossibilitadas de promover expansão territorial.

Questão 6

Questão 3

A análise do mapa e os conhecimentos sobre as áreas de
ocupação do Rio Grande do Norte, desde a denominada
pré-história, permitem afirmar que
a área arqueológica do Séridó, constituída por municípios
do Rio Grande do Norte e do Estado da Paraíba, congrega
a importância de parceria na busca de conhecimento.
a totalidade dos sítios arqueológicos do país (Brasil) se
encontra localizada no litoral, visto ser o interior uma região
inóspita, sem possibilidades de sobrevivência.
o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas, no
Seridó-RN, se apresenta como um dos procedimentos
responsáveis pela extinção do trabalho infantil na zona rural.
a ausência de um sistema hidrográfico, na região delimitada,
influiu no quantitativo insignificante de sítios arqueológicos
identificados até então.

Define-se uma casta como uma divisão social que se
fundamenta nos recursos econômicos de um grupo de
pessoas que, além disso, deve obedecer a certas regras
religiosas.
O sistema de castas estabelecido na Índia
efetivou-se na fase do imperialismo europeu, durante o
século XIX, com a dominação inglesa no país.
remonta às conquistas de Alexandre da Macedônia, que
dominou a região e impôs a cultura do Oriente Próximo.
foi abolido com as campanhas e as manifestações da revolta
lideradas por Mahatma Gandhi, na fase da Segunda Guerra.
decorreu da presença dos povos árias (1500a.C,
aproximadamente), que influenciaram na organização social,
a partir dos preceitos religiosos do Rig-Veda.

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre cultura
na Antiguidade Clássica, pode-se afirmar:
A nítida distinção entre o Direito Público e o Privado,
transplantada da era romana para o Novo Mundo, tem sido
aplicada no Brasil, desde a oficialização da colonização e
do povoamento.
O Direito Público, instituído na Roma Antiga, permaneceu
restrito à normatização das relações entre cidadãos de
procedência patrícia e à categoria de escravos por dívidas.
A diferenciação evidente entre os dois tipos de direito
resultou das exigências dos cristãos que compuseram os
quadros do governo durante a República Romana.
O fato de ser o pater familias apto a exercer o direito de
justiça sobre os membros da família subordinados à sua
autoridade comprova que a sociedade da Roma Antiga tinha
como suporte a família patriarcal.

Questão 7

A notável influência da Igreja sobre o pensamento
e a cultura medievais apoiou-se em sólidas bases
materiais: ao longo dos séculos, a Igreja se
organizou politicamente, adquiriu inúmeros feudos
e ganhou prestígio junto aos reis e à nobreza, além
de comandar a mentalidade religiosa popular.
(VICENTINO, 1997, p. 156).

A análise do texto e os conhecimentos sobre a Idade Média
permitem afirmar:
01) A busca de prestígio junto aos reis e à nobreza associava-se
ao interesse da Igreja de conseguir ajuda financeira para
os cientístas desenvolverem pesquisas científicas quanto
à forma da Terra.
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02) A mentalidade do homem medieval, fundamentada na razão,
em que a relação homem × natureza se colocava em
primeiro plano, impediu de vigorar a proposta do “justo
preço” formulada pela Igreja.
03) A Igreja como proprietária de inúmeros feudos procura
justificar, em seu discurso, a natureza das condições sociais
características da sociedade feudal.
04) O comportamento passivo dos servos, junto aos seus
senhores, permanecendo nos feudos até a morte, expressa
a fé e a confiança nos ensinamentos divinos.

Questões 10 e 11

Questão 8

Somos todos da Idade Média
Pouca gente se dá conta, mas muitos hábitos,
conceitos e objetos tão presentes no nosso
dia-a-dia, inclusive o idioma que falamos, vêm
daquela época. (FRANCO Jr., 2008, p. 58).

Além do idioma, outras práticas, conceitos e hábitos da
Idade Média se revelam presentes na sociedade
brasileira, dentre os quais,
01) a criação de universidades, constituições concebidas
como associações de mestres e de alunos que, surgidas
na Idade Média, se tornaram importantes centros de
estudo, como as universidades de Paris e de Coimbra.
02) o planejamento das cidades, traçado por engenheiros e
arquitetos, que privilegiavam o saneamento básico,
visando à prevenção de epidemias.
03) a utilização de embarcações como meio de transporte, em
vias fluviais, prática ignorada pelas civilizações que
precederam o mundo medieval.
04) o prestígio e o destaque dado ao aprofundamento da
pesquisa e da experimentação científica de fenômenos
relacionados com a natureza e com o homem.

Questão 9
A Guerra Santa levou os árabes a se expandirem,
criando um enorme Império, a partir do século VII,
após a morte de Maomé. [...] Os árabes ocuparam
as costas do Mediterrâneo, tanto ao norte da África
como ao sul da Europa, controlando todo o
comércio que ali ainda era feito, especialmente
em direção a Constantinopla. Somente as cidades
do norte da Itália, Veneza, Gênova, Ravena, ficaram
livres da dominação árabe e o mar Adriático, que
assim permitia a continuação do comércio dessas
cidades com Constantinopla. Veneza e Gênova
tornaram-se as cidades mais poderosas da
Europa a partir dessa época, ou seja, o século VII.
(ABRAMO, 1978, p. 104).

Questão 10
A ilustração revela que
01) o Estado Absolutista foi impossibilitado de exercer suas
funções, devido à necessidade de conciliação dos
interesses profanos e sagrados.
02) o Mercantilismo, como prática econômica, variava de estado
para estado, mas eles tinham em comum o objetivo de
fortalecer o Estado e a burguesia, na fase da transição do
Feudalismo para o Capitalismo.
03) o Liberalismo, doutrina aplicada desde o século XV,
representou, teoricamente, o suporte do Estado Absolutista,
mas, na prática, desestruturou os impérios coloniais no
processo de expansão marítima e comercial.
04) a Teoria da Origem do Poder Divino dos reis colocou o
Estado Absolutista sob o controle da Igreja Católica e dos
seus representantes, nos países europeus.

Questão 11
01)
02)
03)
04)

Pode-se afirmar que o regime representado na ilustração
entrou em crise em consequência
da adesão das Treze Colônias da América às imposições
econômicas e políticas estabelecidas pela Inglaterra.
das críticas dirigidas ao Socialismo Utópico, que surgiu na
Europa, no período da União Ibérica.
da difusão da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, a
partir da segunda metade do século XVIII.
do apoio dos camponeses franceses à nobreza e ao clero,
contra o poder absoluto dos reis.

Questão 12
Primeiro governador geral do Brasil, Tomé de
Souza, tinha atribuições complexas e enfrentou
resistência nas capitanias.
No dia 27 de março de 1549, aportava na Bahia o
primeiro governador geral do Brasil: Tomé de
Souza. Fidalgo cortesão e militar português de
expressão, ele vinha com uma incumbência
extremamente difícil: pôr ordem nestas terras
remotas, extensas e bravias que agora passaria a
governar.
Sua nomeação, pelo rei D. João III, ocorreu
num momento delicado para as conquistas
ultramarinas portuguesas. (COSENTINO, 2008,
p. 78).

Após a expansão árabe, o comércio da Europa Ocidental
com o Oriente, através de Constantinopla, se restringiu
às cidades do norte da Itália, como referido no texto.
As outras regiões da Europa Ocidental, impossibilitadas
de manter o dinamismo das atividades comerciais,

Dentre as complexas atribuições conferidas a Tomé de
Souza, primeiro governador-geral da Colônia, coube a
missão, conforme o Regimento de 1548, de

01) concentraram-se na vida urbana, contribuindo para a
expansão da cultura, através de um eficiente sistema
educacional para toda a população.
02) mantiveram o comércio interno que provocou a intensa
circulação monetária e um rápido enriquecimento dos
mestres de ofício.
03) congregaram parte da burguesia a interagir com o Estado,
no sentido de estabelecer fábricas e indústrias nas
cidades portuárias.
04) isolaram-se e desenvolveram uma sistema econômico,
social e político, conhecido como Feudalismo.

01) extinguir as capitanias hereditárias, tarefa espinhosa,
devido à resistência armada organizada pelos donatários.
02) pôr ordem nessas “terras bravias”, combatendo os
indígenas que promoveram várias revoltas na década de
40 do século XVI, nas capitanias da Bahia, Porto Seguro
e Espírito Santo.
03) incrementar as negociações entre os nativos e os
habitantes das demais possessões portuguesas ultramar,
como alternativa para solucionar o problema generalizado
da falta de mão de obra.
04) acabar com as doações de sesmarias, até então concedidas
pelos governos anteriores que se estabeleceram no
nordeste açucareiro.
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Questão 13
Nos séculos XVI e XVII, a cultura brasileira colonial
ainda estava se formando. Somente no século
XVIII, ela assumiria uma expressão plenamente
autônoma. Os primeiros escritores, no século XVI,
limitavam-se a fazer relatos de viagens ao Novo
Mundo (Pedro Gândavo) ou poesias religiosas
(padre Anchieta). (SCHMIDT, 2005, p. 232).

De acordo com o texto, pode-se afirmar:
01) A cultura brasileira do século XVII, ainda em formação,
registrou a atuação do Padre Antônio Vieira, que se
notabilizou como orador sacro do estilo barroco.
02) A liberdade de expressão, defendida pelos vereadores, no
século XVI, estabeleceu as tendências culturais da
população colonial.
03) A “expressão plenamente autônoma”, conquistada no
século XVIII, se consolidou a partir da implantação das
escolas régias no país.
04) Os hábitos cultivados por índios, europeus e africanos
garantiram a homogeneidade da cultura brasileira, que
permanece até os dias atuais.

Questão 14

02) a Imprensa Régia, estabelecida no Rio de Janeiro, valorizou
a públicação de mapas e de representações cartográficas,
o que estimulou a formação de uma consciência territorial
entre o público-leitor.
03) o estabelecimento da Corte no Rio de Janeiro permitiu uma
imediata elevação das Capitanias Hereditárias à condição
de vice-reinos autônomos.
04) a presença da Corte erradicou as revoltas de escravos
e os movimentos sociais, em decorrência da política de
respeito aos direitos do cidadão, desenvolvida pelo
Príncipe Regente.

Questão 16

A “Revolução da Independência”, concebida por Caio
Prado Jr., considera o ano de
01) 1808 como data inicial desse processo, por entender a
Abertura dos Portos às Nações Amigas como marco zero
do comércio internacional do Brasil.
02) 1810 como o momento inicial da revolução, devido ao Ato do
Príncipe Regente autorizando a Reforma Agrária, preconizada
pelos irmãos Andradas, componentes do seu Gabinete.
03) 1815 como ponto máximo da organização política do novo
governo, devido à institucionalização do Poder Moderador.
04) 1822 como a data de conclusão do processo de
independência, devido à promulgação da Primeira
Constituição do país.

Questões 17 e 18

01)
02)
03)
04)

A leitura do brasão do Estado do Rio Grande do Norte e os
conhecimentos sobre a história da região, desde o início
da colonização, permitem afirmar que, na representação
em análise,
a pecuária se encontra ausente por se tratar de uma atividade
não desenvolvida, até então, na região potiguar.
o mar e a jangada simbolizam a pesca, a extração e a
exploração do sal marinho desde a fase colonial.
a carnaúba, embora inexistente no Estado do Rio Grande
do Norte, está incluída no brasão, porque se trata de uma
palmeira comum a todo o território nacional.
o algodão e a cana-de-açúcar são exemplos de atividades
agrícolas que tiveram início no Estado, após a década de
1930, com o processo de industrialização do Brasil.

Questões 15 e 16
O ano de 1808 guarda um significado profundo
para a política e a economia daquelas partes do
território americano que viriam a constituir o Estado
brasileiro e para sua metrópole. Isso para não
falar dos aspectos culturais e da incidência que a
transferência da Corte para o Rio de Janeiro teve.
O significado foi tão profundo, que o historiador
paulista Caio Prado Jr. considerou aquela data
histórica um marco do início de nossa “Revolução
da Independência”, a qual se daria entre 1808 e
1831. (OLIVEIRA; RICUPERO, 2007, p.197).

Questão 15
De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a
permanência da Corte portuguesa no Brasil, pode-se
afirmar que ela guarda um significado profundo para a
política, a economia e a cultura das terras brasileiras,
porque
01) as medidas econômicas, a partir da chegada da Corte,
se concentraram na diminuição dos impostos e das
obrigações tributárias para os comerciantes e plantadores
do Nordeste.
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A França do final do século XVIII e da maior parte
do século XIX foi o país revolucionário por
excelência. Esse período começou com a
Revolução Francesa e continuou com as grandes
ondas revolucionárias de 1830, 1848 e 1871, que
muitos historiadores consideram como sua
continuação. A Revolução Francesa não foi a
primeira revolução burguesa, mas foi, sem dúvida,
a mais importante. (CÁRCERES, 1996, p. 282).

Questão 17
01)
02)
03)
04)

As razões da Revolução Francesa, dentre outros fatores,
podem ser atribuídas
à difusão da filosofia do Iluminismo que abalou o prestígio
das autoridades representadas pelo rei, pela Igreja e pela
nobreza, contribuindo para minar o Antigo Regime.
aos movimentos sociais, comandados pelos déspotas
esclarecidos e fisiocratas, de cunho revolucionário, contra
a monarquia francesa.
aos movimentos operários que eclodiram ao longo do
século XVIII, em território francês, contrários ao
estabelecimento de complexos industriais na zona rural.
às sucessivas guerras religiosas que se processaram no
interior da França, desestabelecendo a sociedade e o
Estado Constitucional.

Questão 18

01)
02)
03)

04)

A onda revolucionária de 1830, na França, estancou o
avanço reacionário que se iniciara com o Congresso de
Viena (1815).
A representação do que se registrou na França foi intensa
no mundo europeu e chegou mesmo a atingir o Brasil
quando
da Revolta da Balaiada, movimento de organização elitista,
contrário aos liberais exaltados, defensores do
parlamentarismo.
da manutenção dos princípios defendidos pela Santa
Aliança, os quais se resumiam na trilogia: Liberdade,
Igualdade e Fraternidade.
da eclosão do movimento de nacionalistas, que
culminou com a abdicação de D. Pedro I, ao discordarem
veementemente da prática autoritária adotada pelo
Imperador.
do fim do instituto do padroado, atitude do Governo
Regencial que permitiu o confisco dos bens da Igreja, a
exemplo do que se registrou no processo da Revolução
Francesa de 1789 a 1815.
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Questão 19

01)

02)

03)

04)

O Estado do Rio Grande do Norte se destaca como um dos
pontos estratégicos do litoral brasileiro, razão pela qual veio
a ser cognominado de “Esquina do Brasil”.
Essa realidade
celebrizou o Rio Grande do Norte, na segunda metade do
século XVII, como a porta de entrada dos holandeses
(flamengos) na conquista da Cidade do Salvador, capital
da Colônia.
distinguiu o Rio Grande do Norte como ponto mais
procurado da Colônia pelos traficantes para a prática do
contrabando de africanos escravizados, quando entrou em
vigor a Lei Eusébio de Queiroz (1850).
contribuiu para garantir ao Rio Grande do Norte o monopólio
da aterrisagem dos voos que transportam turistas para o
Nordeste, devido à segurança que a Base oferece, desde a
Segunda Guerra Mundial.
motivou, embora em momentos históricos distintos, o
estabelecimento, no Rio Grande do Norte, de instrumentos
de defesa, a exemplo da Fortaleza dos Reis Magos (XVI) e
do Quartel General (XX), que atuou como base de defesa
comandada pelos Estados Unidos.

Questão 20
A indústria brasileira, durante a Primeira República (1889
a 1930),
01) absorveu os ex-escravos como operários nos complexos
industriais dos grandes centros urbanos.
02) destacou-se por ter alcançado um desenvolvimento
uniforme nas diversas regiões do país.
03) priorizou a mão de obra dos operários brasileiros, em
detrimento da participação de operários de nacionalidades
estrangeiras.
04) caracterizou-se como um setor subordinado, no contexto
de uma economia predominantemente agrária.

Questão 21
A crise econômica mundial, resultante da Quebra da Bolsa
de Valores de Nova Iorque, em 1929, que se estendeu pelos
anos da década de 30, do século XX, favoreceu
01) o fim do antissemitismo, graças ao apoio das democracias
européias.
02) a autonomia dos sindicatos, na América do Sul, uma vitória
dos operários europeus anarquistas e comunistas que
migraram para essas regiões.
03) a implantação, no Brasil, do Estado Novo, nos moldes da
ideologia nazi-fascista.
04) a emergência do sistema econômico socialista na União
Soviética.

Questão 22
Quinze minutos separaram as colisões dos dois
aviões contra as torres gêmeas, em New York, em
11 de setembro de 2001. Nesse breve lapso de
tempo, a história voltou a descarrilar. Pela primeira
vez, os Estados Unidos da América, a nação mais
poderosa que a humanidade já conheceu, foram
atacados em seu território continental. (À SOMBRA
de... 2008, p. 198).
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De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a Nova
Ordem Mundial, pode-se afirmar que os Estados Unidos
01) sofreram o Atentado de 11 de Setembro devido aos conflitos
locais entre protestantes e muçulmanos.
02) asseguraram o título de nação mais liberal do Ocidente
a partir da vitória alcançada na Guerra do Vietnã.
03) adquiriram o status de nação mais poderosa que a
humanidade já conheceu após a desestruturação do
socialismo real.
04) anularam novos atentados terroristas, em âmbito mundial,
graças ao esquema de segurança implantado pela base
militar de Guantánamo.

Questão 23
A sigla BRIC, criada pelo economista inglês Jim O’Neil,
congrega o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, países que
01) se identificam por adotarem uma política comum em
defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, como
preconizada pela ONU (Organização das Nações Unidas).
02) têm em comum o fato de serem países emergentes, no
atual contexto político-econômico internacional.
03) monopolizam a produção de petróleo no continente africano,
devido a acordos comerciais com a UA (União Africana).
04) se uniram em torno de um programa de desenvolvimento
sustentável e de conservação ambiental, patrocinado
pelos Tigres Asiáticos.

Questões 24 e 25
A Constituição de 1988 está completando 20 anos.
[...] foi o resultado do grande pacto político nacional,
popular e democrático que se formou no final dos
anos 1970 e levou o Brasil à democracia em 1985.
Esse pacto estava baseado em duas demandas
centrais da sociedade brasileira — a democracia
e a diminuição da radical desigualdade social
existente no país. (BRESSER-PEREIRA, 2008,
p. 25).

Questão 24
O pacto político nacional, firmado no final dos anos de 1970,
01) defendeu o estabelecimento do unipartidarismo representado,
até então, pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro),
partido de sustentação do governo.
02) desconsiderou a participação de órgãos sindicais e da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil), por exigência dos
poderes Executivo e Legislativo.
03) concretizou-se a partir da revogação do AI-5, instrumento
de exceção que institucionalizou a repressão como
resposta brutal às manifestações de oposição aos
militares no poder.
04) significou o retorno imediato das eleições diretas para
presidente da República no país, antes mesmo da
promulgação da Constituição de 1988.

Questão 25
Dentre as demandas a que o texto se refere, pode-se
ainda destacar
01) a intervenção do Estado brasileiro na economia como
expressão das práticas neoliberais em prol da população
campesina.
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02) o avanço da sociedade em relação às conquistas
democráticas, representado pelo equilíbrio entre os três
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
03) a utilização de instrumentos constitucionais que garantem
a dependência dos estados e dos municípios em relação
ao Palácio do Planalto.
04) a pressão dos comerciantes dos grandes centros urbanos
no sentido de determinar o local de escoamento da
produção rural de cada município.

Questão 26

01)

02)
03)

04)

02) se concentram nas matas e nas reservas ambientais,
distanciando-se, cada vez mais, das áreas ditas
desenvolvidas e civilizadas.
03) passam por um estágio de recuperação demográfica, ao
tempo em que expandem o processo de reconhecimento
de sua identidade e de luta pela confirmação de seus
direitos.
04) participam de uma cultura homogênea, da qual as
populações do Xingu são os mais efetivos representantes.

Questão 29
O delegado que investiga a execução de quatro
jovens ocorrida em 7 de janeiro deste ano, no
loteamento Vale Dourado, na zona Norte de Natal,
vai pedir prorrogação de prazo à Justiça para a
o
conclusão do inquérito policial. Titular do 9 Distrito
Policial, em Panatis, Jodelci Pinheiro disse que
vai remeter o inquérito à Justiça na sexta-feira (6) –
véspera de quando completa um mês da
chacina – com o pedido de devolução. “Ainda não
sei qual a Vara responsável por esta decisão
porque é realizado um sorteio em que definem em
qual delas o inquérito vai transcorrer”, explicou. [...].
O crime ocorreu na Rua Joana Ferreira da Cruz, no
Vale Dourado. Os quatro jovens estavam sentados
em uma calçada quando quatro homens em um
Gol branco encostaram perto das vítimas e as
executaram com tiros na cabeça, braços, pernas e
abdômen. (O DELEGADO que..., 2009).

Em relação à Intentona Comunista de 1935, no Rio Grande
do Norte, pode-se afirmar:
Recebeu apoio em dinheiro, armas, munições e soldados
mercenários soviéticos, que se infiltraram no movimento
potiguar.
Fracassou, apesar de dominar temporariamente a cidade
de Natal, em função do inexpressivo apoio popular.
Estabeleceu um governo despótico comandado pelo
tenente Luís Carlos Prestes e manteve o controle das terras
pelos membros do PCB.
Impediu que Vargas estabelecesse qualquer medida que
limitasse as liberdades individuais e políticas durante a
década de 1930.

Questão 27
O ano de 1971 foi um marco no sentido da
consolidação industrial no Rio Grande do Norte.
Naquele ano, várias empresas alcançaram um
crescimento mais determinante. Os setores que
mais se destacaram no período foram o têxtil, o de
mineração, além do setor da construção civil. No
setor têxtil, considerado prioritário no sentido de
consolidar a cultura algodoeira, apareciam como
indústrias de destaque a Guararapes S/A e a
Confecções Soriedem. Foi também no transcorrer
dos primeiros anos de 1970 que se deu a
consolidação da indústria de beneficiamento de
pescados, além de ter sido inaugurada a primeira
fábrica de cimento do Rio Grande do Norte, em
1972. (O ANO de 1971..., 2009).

01)

02)

03)
04)

O processo industrial, no Rio Grande do Norte, foi
beneficiado, na década de 70, do século XX, devido à
crise do setor algodoeiro e agromercantil que levou ao
deslocamento do capital investido na cotinocultura para o
setor industrial.
penetração do capital estrangeiro e algumas políticas
governamentais desenvolvidas pelos incentivos concedidos
pela Sudene.
política estatal de caráter desenvolvimentista e nacionalista
defendidas pelos governos ditatoriais militares.
aliança entre o empresariado e os sindicatos que
estabelecem um pacto democrático social objetivando retirar
o país da recessão econômica.

Questão 28
Sobre a realidade das atuais populações indígenas, no
Brasil, pode-se afirmar que elas
01) têm sido dizimadas sistematicamente por doenças
transmitidas pelo homem branco e alcançado um índice
alarmante de miséria e de exclusão social.
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A notícia veiculada no jornal relata um fato que se opõe
01) à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao atentar
contra o direito à vida.
02) à Lei do Desarmamento, que proibiu o porte de armas por
qualquer cidadão ou agente público.
03) à Constituição Federal, em função da ausência de critérios
objetivos e racionais na ação policial.
04) ao Tribunal de Justiça, devido à morosidade das
investigações protelar o julgamento dos acusados.

Questão 30
A busca de uma saída para a crise
econômico-financeira mundial está cercada de
riscos. O primeiro é que os países ricos busquem
soluções que resolvam seus problemas,
esquecendo do caráter interdependente de todas
as economias. A inclusão dos países emergentes
pouco significou, pois suas propostas mal foram
consideradas. Prevaleceu ainda a lógica
neoliberal. (BOFF, 2008, p. A 9).

01)

02)

03)

04)

A visão de Frei Leonardo Boff sobre o momento atual e os
conhecimentos sobre a Nova Ordem Mundial permitem
afirmar:
A lógica do neoliberalismo se destaca pelo nível de
racionalidade e de atenção por parte dos países ricos em
relação aos mais pobres.
Os países desenvolvidos continuam a alimentar-se da
postura autossuficiente, desconhecendo a realidade do
mundo emergente.
A crise econômica financeira tem favorecido investimentos
outros, que eliminam as demais crises, em que se incluem
a ecológica, a energética e a alimentar.
A política protecionista, decretada pelos blocos econômicos
euroasiáticos, demonstra o interesse de equilibrar a balança
comercial dos países periféricos.
Hist- 5

Geografia

Questões de 31 a 60

01)

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.

02)

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 31
01)
02)
03)
04)

Sobre sistemas de representação cartográfica, é correto
afirmar:
Os mapas são representações de dados da superfície
terrestre que, quando elaborados através da projeção
cilíndrica, não apresentam deformações.
As projeções cônicas deformam as superfícies nas baixas
latitudes, mas mantêm as altas latitudes em forma e
dimensões reais.
As projeções azimutais são as mais usadas geopolicamente,
pois podem evidenciar fatos e suprir outros, sendo a projeção
mais usada pelos agentes da globalização.
As escalas superiores a 500.000 são consideradas grandes
e as inferiores a 100.000 são consideradas pequenas.

Questão 32

01)
02)
03)
04)

A insolação desigual recebida pela Terra dá origem às
diferenças térmicas do planeta. Essas desigualdades estão
também associadas às diferenças na pressão atmosférica
e, consequentemente, na circulação geral da atmosfera.
Sobre a circulação atmosférica, pode-se afirmar:
A célula de Hadley redistribui calor e umidade para as
regiões de altas latitudes.
A latitude, na célula de Meio, gira em sentido contrário ao da
célula de Hadley e, por isso, a maioria dos desertos da
Terra situa-se em médias latitudes.
Os ventos da célula Polar provocam o fenômeno das frentes
frias ao se encontrarem com os ventos da célula de meia
latitude.
A ascensão e o resfriamento do ar úmido, na faixa equatorial,
provocam condensação e chuvas o ano inteiro.

03)

04)

Questão 35
01)
02)
03)
04)

01)

02)
03)

04)

Questão 34

Os ecossistemas naturais podem ser classificados
segundo os biociclos ou modos de vida na biosfera.
Reconhecem-se três grandes biociclos: terrestre
(epinociclo), de água doce (limnociclo) e de água
salgada (talassociclo). Os ecossistemas naturais
terrestres de dimensões subcontinentais são
também denominados biomas. (MAGNOLI, 2000,
p. 63).

01)
02)
03)
04)

As informações do texto e os conhecimentos sobre os
biomas da Terra permitem afirmar:
Entre os grandes biomas, apenas a tundra e a floresta boreal
de coníferas apresentam uma certa unidade espacial.
As florestas temperadas decíduas localizam-se em altas
latitudes e o padrão de temperatura só muda no inverno.
As formações herbáceas só são encontradas em médias
latitudes e sua incidência está associada exclusivamente a
fatores pedológicos.
As florestas pluviais ocorrem em áreas de baixa altitude e
elevada amplitude térmica anual, são caducifolias,
aciculifoliadas e estratificadas.

Questão 37
01)
02)
03)

04)
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Sobre o rio São Francisco e sua transposição, é correto
concluir que
os estados que serão beneficiados com a transposição do
rio São Francisco são a Bahia, Alagoas, Sergipe e a Paraíba,
porque esses estados não possuem rios perenes.
os objetivos principais da transposição do rio São Francisco
são a eliminação da indústria da seca no Nordeste e a
diminuição de poder das oligarquias da região.
o projeto da transposição implicará a construção de túneis
e aquedutos, além de canais a céu aberto que poderão
provocar perdas de água por evaporação e infiltração.
a escolha do São Francisco para a transposição da água
deve-se ao fato de esse rio possuir o maior volume de água
do país e de ele ser o único rio genuinamente nordestino.

Questão 36

Questão 33

Os conhecimentos sobre solos, tipos de solos, uso e
degradação permitem afirmar:
Os solos arenosos são ácidos, possuem grande quantidade
de água, por isso, dissolvem rapidamente os sais minerais
e os nutrientes neles contidos e apresentam elevada
fertilidade.
Os latossolos que possuem pH abaixo de 7 são os mais
favoráveis ao cultivo de produtos temperados, sendo rasos
em decorrência da ausência do horizonte B.
O escoamento superficial da água nas regiões temperadas
e o uso do solo em curva de nível dão origem às ravinas,
que são sulcos profundos e largos responsáveis pelo
processo de desertificação.
Os efeitos da lixiviação produzidos pelas águas pluviais,
nas regiões intertropicais de clima úmido, podem tornar os
solos estéreis quando submetidos ao uso intensivo.

Sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, é correto
afirmar:
A – corresponde ao Domínio Amazônico, engloba tanto os
planaltos quanto as chapadas, submetidas ao clima
equatorial, é revestido por formação vegetal homogênea, a
amplitude térmica anual é elevada e funciona como fator
limitante desse domínio.
B – abrange planaltos e depressões do Brasil submetidos
ao clima tropical, os solos são ácidos, a vegetação
dominante é composta pelo estrato arbóreo-arbustivo e o
herbáceo subarbustivo.
C – corresponde a uma área de transição, os solos são
básicos e arenosos suscetíveis aos processos erosivos, a
variação climática reflete na rede de drenagem, o relevo é
constituído exclusivamente por grandes depressões e
mares de morros.
D – caracteriza-se pela aridez responsável pelo baixo nível
de decomposição química da rocha, solos pouco profundos,
sendo quase todas as espécies decíduas e os rios
autóctonas.

Com base nos conhecimentos sobre fontes de energia,
suas características e uso, é correto afirmar:
O carvão vegetal é a fonte de energia mais utilizada nos
países centrais, devido aos baixos preços, ao alto teor de
combustão e à sua pureza.
O carvão mineral é encontrado nas bacias sedimentares, sendo
que o antracito tem maior poder de combustão que a hulha.
O gás natural é a fonte de energia mais barata do mundo, todavia,
no Brasil, ele não é encontrado, porque a estrutura geológica é
constituída exclusivamente por escudos cristalinos, sendo
necessário o país importar esse produto da Bolívia.
A valorização do petróleo como fonte de energia deve-se à
facilidade de sua extração, principalmente em águas
oceânicas e no pré-sal.
Geo- 6

Questão 38

Rapaz deixe de tolice
não se deixe amedrontar.
Fui eu quem criou a Terra, enchi o rio,
fiz a serra,
não deixei nada faltar.
Hoje o homem criou asa
e na maioria das casas
eu também não posso entrar.
(Lúcio Barbosa)

01)
02)
03)
04)

A análise da música e os conhecimentos sobre movimentos
da população e setores da economia permitem afirmar:
O movimento da população destacado na música é o êxodo
rural.
A transumância é o movimento mais expressivo do Brasil,
mas ela só ocorre do semiárido nordestino para a Região
Centro-Sul.
O setor da economia destacado na música é o secundário.
No Brasil, o setor da economia que mais absorve a
população ativa é o secundário, por isso ele é hipertrofiado.

Questão 40
Sobre urbanização e suas implicações, é correto afirmar:
01) As megacidades estão localizadas exclusivamente no
Hemisfério Norte e todas elas tiveram uma industrialização
clássica.
02) A urbanização dos países emergentes, após a Segunda
Guerra Mundial, se intensificou devido a fatores estruturais.
03) O baixo crescimento demográfico, a ausência de hierarquia
e da conurbação explicam por que, nos Estados Unidos,
não existem megacidades.
04) O desenvolvimento do sistema viário é a única causa da
origem das megacidades no Hemisfério Norte.

Questão 41
01)
02)

01)
02)

03)
04)

A análise das pirâmides etárias e os conhecimentos sobre
a dinâmica demográfica do Brasil e do mundo permitem
afirmar:
O crescimento vegetativo de um país corresponde ao saldo
entre o número de imigrantes e o número de emigrantes.
A atual homogeneidade do crescimento demográfico
brasileiro resulta da implantação, por parte do Governo
Federal, de políticas antinatalistas nas áreas mais carentes
do Nordeste.
A pirâmide I evidencia que o Brasil é um país de transição
demográfica, porque o número de jovens é mais reduzido
do que na pirâmide II.
A pirâmide etária III revela significativas mudanças, tanto
no comportamento reprodutivo quanto na expectativa de vida
da população brasileira.

Questão 39
Tá vendo aquele edifício, moço,
ajudei a levantar .
Foi um tempo de aflição,
eram quatro condução
dois pra ir dois pra voltar
[...]
Tá vendo aquela igreja, moço,
Onde o padre diz amém.
Pus o sino e o badalo
enchi minha mão de calo.
lá eu trabalhei também.
Lá sim valeu a pena
tem quermesse e tem novena
e o padre deixa entrar.
Foi lá que Cristo me disse:
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03)
04)

Sobre a estrutura fundiária e a agricultura no Brasil, é
possível afirmar:
A atual política agrária eliminou, nas últimas décadas, a
figura do grileiro e do posseiro.
Os melhores solos do país são ocupados pela agricultura
de subsistência, razão pela qual o agronegócio cresce
lentamente.
A produção agrícola, atualmente, financia todas as atividades
do setor secundário, explicando assim a subordinação da
cidade ao campo.
A excludência da estrurtura fundiária compromete o
desenvolvimento econômico do país e contribui para a
hipertrofia do setor terciário.

Questões 42 e 43
Instrução: Para responder a essas questões, identifique
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em
seguida, marque, na Folha de Respostas, a alternativa
que contém a sequência correta, de cima para baixo, de
acordo com o seguinte código:
01) V V F F
02) V F F V

03) F F V V
04) F V V F

Questão 42

( )
( )
( )
( )

Na construção da história do Brasil, o país adotou dois
modelos de desenvolvimento diferentes: o agroexportador
e o industrial.
Sobre esses modelos e suas implicações, pode-se afirmar
que
a plantation, no modelo agroexportador, foi o sistema
agrícola mais utilizado.
os produtos destinados ao mercado externo são vulneráveis
a oscilações do mercado.
o cultivo do cacau desarticulou cultivos tradicionais, como o
café e a cana-de-açúcar, porque passou a ocupar área antes
destinadas a esses cultivos.
o modelo industrial caracterizou-se pela desconcentração
e pelo aumento do número de megalópoles.
Geo- 7

Questão 43
Durante séculos, a natureza selvagem foi
desprezada pela civilização ocidental. Progredir
significava dominar a natureza, transformá-la em
campos de cultivo, em vilas, cidades e estradas.
Conquistar a natureza era produzir civilização.
No final do século XVIII, porém, essa concepção
pragmática aos poucos cedeu lugar a novas
maneiras de encarar as relações entre homens e
o mundo natural.
A insalubridade das primeiras cidades industriais
ajudou a produzir um sentimento nostálgico em
relação ao campo e à natureza. (MAGNOLI, 2000,
p. 254-255).

( )
( )
( )
( )

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as
agressões ao meio ambiente e as soluções para detê-los
permitem afirmar que, no Brasil,
os parques nacionais devem ser abertos, destinam-se à
realização de pesquisas científicas, atividades educacionais
e a preservação dos ecossistemas.
as estações ecológicas destinam-se exclusivamente a
pesquisas científicas e é vetada à visitação pública.
as unidades de uso sustentável só foram criadas na
Amazônia porque, só nessa região, existem exemplares
raros da biota brasileira.
no Rio Grande do Norte, não foi criada nenhuma área de
proteção ambiental porque todos os ecossistemas do
estado já foram dizimados, devido ao uso predatório da
biodiversidade estadual.

01)

02)
03)

04)

Questão 46
O Nordeste atual, como unidade regional
individualizada, configurou-se apenas no
pós-guerra. A divisão regional do IBGE de 1946
ainda excluía os estados da Bahia e Sergipe do
Nordeste, agrupando-os ao lado de Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, na Região Leste.
Foi o aprofundamento do processo de integração
nacional sob o comando do Sudeste que
condicionou a emergência do que hoje se
denomina Nordeste. (MAGNOLI, p. 282)

Questão 44

Além da dinâmica da economia de mercado, a
geografia industrial depende das estratégias do
Estado. Entre as décadas de 1940 e 1960, a política
estatal de desenvolvimento da grande siderurgia
reforçou a tendência de concentração espacial da
indústria no Sudeste. O poder multiplicador da
siderurgia e as infraestruturas de transportes a
ela associadas aprofundaram o abismo entre a
região industrial central e o restante do país.
(MAGNOLI, 2000, p. 108).

01)

02)

03)

04)

A análise do texto e os conhecimentos sobre a
industrialização do Brasil e suas implicações possibilitam
afirmar:
O fenômeno da descentralização industrial, no Brasil,
começou embrionariamente, na década de 70, do século
XX, se ampliou nas décadas seguintes, indicando assim a
maturidade industrial do país.
A descentralização industrial imprimiu um nível de
desenvolvimento econômico nunca visto no país, as
desigualdades regionais tornaram-se insignificantes e a
renda foi melhor distribuída.
O eficiente sistema viário que integra o país de norte a sul e
a construção de importantes portos de exportação em
Curitiba, Rio Grande do Sul e Santos comprovam a
maturidade da industrialização do Brasil.
A criação da Zona Franca de Manaus objetiva atrair empresas
transnacionais para a Região Norte, eliminar empresas
nacionais, eliminar a miséria pessoal e absorver a PEA
disponível no setor secundário.

Questão 45

Há poucos anos, uma nova expressão surgiu no firmamento
com um brilho tão intenso, que ofuscou tudo que existe ao
seu redor: globalização. Quase que por encanto,
transformou-se em explicação mágica para todos os
fenômenos econômicos e políticos desse final de século e
passou a figurar como obsessão no discurso dos homens
de governo, dos empresários, dos analistas e dos
jornalistas.
Tudo se passa como se, de repente, uma época
completamente nova se descortinasse diante da
humanidade.
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Considerando-se os fatos destacados no texto e os
conhecimentos sobre globalização e suas consequências,
é correto afirmar que
a inclusão dos países periféricos no processo produtivo
global constitui a principal causa do desenvolvimento
econômico registrado nas últimas décadas pela Índia, China
e Brasil.
a eliminação das fronteiras nacionais e dos movimentos
xenofóbicos na Europa é o ponto mais positivo da
globalização.
as modificações na estrutura de informações por redes
públicas e privadas criaram espaços virtuais, que
fortaleceram os países emergentes e asseguraram suas
soberanias.
a globalização caracteriza-se pela ambivalência porque cria
uma fonte de acumulação de riquezas e, ao mesmo tempo,
é um dínamo de produção de pobreza e excludência social.

01)

02)
03)

04)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a região
Nordeste, é possível afirmar:
A região destacada possui o mesmo IDH em todas as suas
sub-regiões, sua estrututra fundiária é concentrada, além
de ser a única região do país a utilizar atualmente o sistema
de plantation.
O Rio Grande do Norte é o estado nordestino que possui a
maior área localizada no semiárido, fato que explica o baixo
crescimento da agricultura na última década.
O crescimento econômico verificado na região nas últimas
décadas, entre outros fatores, está relacionado aos
incentivos fiscais concedidos pelos estados e ao menor
custo da mão de obra regional.
O agreste, única área de transição do país, caracteriza-se
por ser mais seco na porção oriental e mais úmido na
porção ocidental, possibilitando assim a prática da
policultura.

Questão 47
01)
02)

03)

04)

Considerando-se os conhecimentos sobre a OMC, suas
atribuições e a Rodada de Doha, pode-se afirmar:
A OMC foi criada para substituir a OTAN, agrega 300 países
de todos os continentes e sua função é banir do comércio
internacional as relações comerciais desfavoráveis.
A expansão do comércio internacional, na última década,
foi mais expressiva porque as commodities foram bastante
valorizadas e a OMC proibiu qualquer tipo de protecionismo
nos países centrais.
O Brasil e a Argentina, ao se integrarem ao grupo do G8,
conseguiram, no encontro de Cancun, eliminar as tarifas
alfandegárias dos produtos industrializados dos países
periféricos para os países desenvolvidos.
A Rodada de Doha tem esse nome porque as negociações
para democratizar o comércio internacional começaram em
Doha, capital do Catar.

Questão 48
Como característica do quadro natural do Rio Grande do
Norte, pode-se destacar que, na
01) planície litorânea, ocorrem tabuleiros areníticos dispostos
ao longo do litoral oriental e setentrional.
02) região serrana, localizada no sudeste do Estado,
destacam-se os planaltos residuais com altitudes
superiores a 2.000m.
Geo- 8

03) rede hidrográfica, os únicos rios perenes do Estado que
possuem drenagem exorreica são o Açu e o Piranhas.
04) porção central do Estado, predomina o clima tropical úmido,
com chuvas concentradas na primavera.

Questão 49

Questão 53
01)
02)
03)
04)

Com uma hipotética destruição da floresta amazônica, a
consequência climática que parece mais verossível é
o aumento nos índices pluviométricos e nas médias
térmicas.
o aumento da velocidade dos ventos pampeiros devido à
ausência de obstáculos no seu caminho.
o aumento da fertilidade do solo devido à decomposição da
matéria orgânica existente.
a diminuição das chuvas, já que grande parte da umidade
atmosférica da região se deve à evapotranspiração de
vegetais.

Questão 54

01)
02)
03)
04)

A análise do mapa e os conhecimentos sobre a microrregião
do Rio Grande do Norte, destacada no mapa, possibilitam
afirmar que
corresponde à microrregião do Vale do Açu, a mais extensa,
populosa e povoada do Estado.
apresenta potencial para o agronegócio, é composta por
nove municípios e possui a maior oferta de recursos hídricos.
possui um modelo de desenvolvimento sustentável, fato
que faz dessa microrregião uma referência para o Estado e
para o Brasil.
participa com 20% do PIB estadual e possui o mais alto
IDH.

Questão 50

01)
02)
03)
04)

Questão 55
01)
02)
03)
04)

Questão 51
01)
02)
03)
04)

Sobre a atmosfera, composição e camadas, pode-se
afirmar:
A espessura da atmosfera é de aproximadamente 600km,
e acompanha a Terra em todos os movimentos, devido à
força da gravidade.
Os gases mais pesados que compõem a atmosfera estão
mais afastados da superfície terrestre.
À medida que a altitude aumenta, o ar atmosférico fica mais
pesado devido à ausência do oxigênio.
O gás mais abundante é o hélio na composição da
atmosfera.

Questão 52

01)
02)
03)
04)

A zona tropical está situada entre as latitudes 23°27’30”
norte e sul do Equador, ou seja, entre os trópicos de Câncer
e de Capricórnio.
Ela se caracteriza, sobretudo,
pelo predomínio de climas quentes com baixo índice
pluviométrico em toda sua extensão, exceto na Amazônia.
por possuir climas simétricos a partir do Equador.
pela exuberância da vegetação do tipo higrófila e perene.
pelo predomínio de solos argilosos do tipo podzólicos.
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As bacias hidrográficas que mais foram utilizadas para a
construção de usinas hidrelétricas, no Brasil, são
Paraná e Paraguai.
Paraná e São Francisco.
Tocantins-Araguaia e Amazônica.
Bacias do Leste e do Sul.

Questão 56

O Seridó do Rio Grande do Norte constitui uma importante
região natural do semiárido nordestino, figurando com
particular importância ao lado de regiões que integram a
região seca no Nordeste.
Sobre essa região, pode-se afirmar:
01) Os solos não são sensíveis à erosão, a média pluviométrica
é de 900mm anuais e a amplitude térmica é a mais alta do
Nordeste.
02) A região é composta por 28 municípios, distribuídos por
três zonas homogêneas e a economia é baseada no tripé
básico da estruturação da região, formado pela pecuária,
algodão consorciado e a mineração.
03) A indústria encontra-se em plena expansão, com destaque
para a indústria de base.
04) O agronegócio se consolidou, fato que pode ser explicado
pela abundância de faixas amplas e contínuas de cultivos
comerciais destinados à exportação, com elevado valor no
mercado externo.

Pode-se afirmar que, em um sistema econômico capitalista
periférico, as principais causas das migrações são,
sobretudo,
catástrofes naturais, como terremotos e inundações.
busca de aventuras em outras regiões.
atração pelas cidades e busca de prazer.
econômicas e procura de alternativas para garantir a
sobrevivência.

01)
02)
03)
04)

O solo, para que possa conservar suas características
naturais, deve ser considerado e tratado como um
organismo vivo. A sua utilização, portanto, deve ser criteriosa,
cuidadosa e, consequentemente, levada em conta a
interação da flora, da fauna e da sua composição química e
física.
A partir das informações do texto e dos conhecimentos sobre
o solo, pode-se afirmar que o seu manejo inadequado pode
provocar
a modificação física da rocha matriz.
o aparecimento de voçorocas.
a definição dos horizontes.
graves alterações no ciclo hidrológico e no clima.

Questão 57

01)
02)
03)
04)

Observa-se, na estrutura fundiária brasileira, um grande
número de minifúndios antieconômicos.
Dentre as várias causas que explicam esse fato, pode-se
destacar a
política de distribuição de terras aos negros libertados pela
abolição da escravatura.
subdivisão de propriedades nas partilhas com os herdeiros.
preocupação do governo em limitar a propriedade a um
módulo rural.
atuação do MST, que luta para erradicar o latifúndio por
dimensão e pela proliferação dos minifúndios.

Questão 58
Minha terra tinha palmeiras
Onde cantava o sabiá
Tinha muito pau-brasil
Que hoje é raro encontrar
Pois o homem resolveu
Com a natureza acabar
Mas
Que
Que
Que

um dia ele descobre
a fome se instalou
as nascentes secaram
o solo se esgotou
(Eliana)
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A análise dos versos e os conhecimentos a respeito das ações antrópicas sobre o meio ambiente possibilitam afirmar:
01) O uso do solo é predatório, no Brasil, apenas nas cidades.
02) As queimadas destroem a biodiversidade, calcina o solo e provoca sua compactação.
03) O desmatamento só provoca danos ambientais nas regiões brasileiras onde o índice pluviométrico é baixo, porque o solo fica
exposto.
04) A situação descrita nos versos só ocorre na porção oriental do país onde existia a Mata Atlântica.

Questão 59
Sobre as divisões regionais do Brasil e seus objetivos, é correto afirmar:
01) A primeira divisão regional do país ocorreu, na década de 50, do século passado, e só os aspectos geomorfológicos foram
considerados.
02) A segunda divisão regional baseou-se no conceito de regiões homogêneas, objetivava eliminar a economia de arquipélago e
agregava estados com características físicas semelhantes.
03) A mais nova divisão regional é a geoeconômica, foi criada pelo IBGE, mas os critérios adotados foram exclusivamente os
econômicos.
04) A divisão geoeconômica do Brasil não respeita as fronteiras naturais, mas agregou estados com características econômicas
semelhantes.

Questão 60
01)
02)
03)
04)

O surgimento de uma nova ordem mundial pós-Guerra Fria provocou
eliminação do protecionismo no comércio internacional.
democratização da tecnologia e diminuição das diferenças econômicas entre norte e sul.
expansão do capitalismo no Leste Europeu e na Ásia.
rigidez nas fronteiras nacionais.

* * * * * *
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