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IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  
CADERNO DE PROVAS 

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

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

 

GRUPO CURSOS PROVAS 

II 

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

Serviço Social e Música. 

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

 
 
FOLHA DE RESPOSTAS 

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

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

preencha completamente o espaço (marcação correta ) a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites. 
4) Existe apenas uma resposta correta para cada questão objetiva. 
 
 
ATENÇÃO! 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
01 

Por que o dia tem 24 horas? 
 

Foram os sumérios, por volta de 2000 a.C., que tiveram essa ideia. Esse povo viveu no sul da 
Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde fica hoje o sul do Iraque, no Oriente Médio. O povo 
sumério dividiu o dia em: 12 horas para a parte clara (dia) e 12 horas para a parte escura (noite), criando 
assim as 24 horas. Dividiram também o ano em 12 meses, baseados no tempo para plantar e para colher. 

(Disponível em: http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=419.) 
 

A civilização egípcia também foi muito criativa no campo artístico e cultural. Desenvolveram um 
tipo especial de escrita, além de requintes de astronomia, matemática e medicina. O calendário de 365 
dias foi organizado por eles. 
(Moraes, José Geraldo Vinci de. 1960. Caminhos das civilizações – história integrada: Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 1998. p. 23.) 

 

Os textos fazem referência ao tempo cronológico, ou seja, as datas se sucedem, com uma duração 
precisa. Ele se difere do tempo histórico que, por sua vez, diz respeito ao tempo de duração de 
determinado processo histórico ou modo de vida de uma sociedade. Diante do exposto, é correto 
afirmar que 
A)  o relógio, bem como os outros marcadores de tempo, seguem criteriosamente os ritmos da natureza, 

logo, têm suas marcações derivadas de um processo natural, ou seja, universal. 
B)  o modo como o dia terrestre é dividido em horas, segundos e minutos pode ser considerado como uma 

conveniência social, ou seja, não é válido para todas as épocas e todos os povos.  
C) o tempo histórico, apesar das divergências em relação ao tempo cronológico, está ligado às concepções 

que cada um tem de seu tempo e de sua cultura, sendo, portanto, pessoal e subjetivo.   
D) tanto o tempo histórico, quanto o tempo cronológico, são determinantes da superioridade cultural e 

racial de uma sociedade, sendo considerados como marcos divisórios entre a barbárie e a civilização. 
 
02 

O herói revela-se ao mundo por seus trabalhos fabulosos. Pratica atos de coragem, salva pessoas e, muitas 
vezes, sacrifica a própria vida por uma causa maior que ele mesmo (...). Em nossa sociedade, era comum 
construir determinadas memórias enaltecendo os heróis. Mas também é possível construí-la (a memória) 
destacando ações, lutas e conquistas coletivas, como lutas por direitos iguais, direito à terra, saúde... 

(Cabrini, Conceição. História temática: diversidade cultural e conflitos. Ensino Fundamental. 3ª Ed. Reform. São Paulo: 
Scipione, 2009. Coleção História Temática. Cap. Mito e memória histórica.)   

 

Acerca do significado de “sujeito histórico” e do seu papel real na construção da história, é correto 
afirmar que 
A) só se pode considerar o sujeito como de fato “sujeito histórico” caso sua ação gere mudanças efetivas e 

positivas para a construção de instituições sociais significativas ao estabelecimento da ordem social 
vigente. 

B) o sujeito histórico, visto na história, é diferente daquele descrito na historiografia, pois essa, como meio 
oficial de transmissão de cultura às gerações vindouras, seleciona apenas os fatos realmente relevantes e 
coletivos. 

C)  o sujeito histórico, na verdade, representa cada ser humano em contextos históricos distintos com suas 
especificidades e características que, atuando em grupo ou isoladamente, produz ações para si e/ou para 
a coletividade. 

D) as novas tendências historiográficas lançam a ideia de que só é válido o estudo das massas, do cotidiano 
e das mentalidades, invalidando, portanto, o conceito e a necessidade da existência de um “sujeito 
histórico” específico.  
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03 
Ao longo da história da humanidade, as pessoas têm produzido objetos com as mais variadas 
intenções: machados de pedra, roupas, utensílios domésticos, casas etc.. Nas mãos do historiador, 
esses e outros registros, vistos como evidências históricas, são chamados de documentos ou fontes 
históricas. Sobre as fontes históricas, é correto afirmar que 
A) as fontes não documentais perderam muito de sua credibilidade após o advento da escrita, pois não 

são consideradas oficiais. 
B) só passam a ser consideradas fontes históricas, aquelas com comprovação científica em laboratórios, 

no que diz respeito à datação e origem. 
C)  o patrimônio imaterial de uma sociedade também é considerado como fonte histórica, uma vez que 

pode retratar a própria essência dessa cultura. 
D) os documentos oficiais, como inventários “post mortem”, testamentos e certidões têm maior respaldo 

histórico, pois constituem conteúdo irrefutável. 
 
04 

Apesar da cadência do samba, da presença da cultura africana e da sensualidade dos homens e 
mulheres, o carnaval não é originário no Brasil e nem do nosso tempo... Antes de “esquentar nossos 
pandeiros” muitas festas deixavam “corpos em brasa” na Antiguidade e na Idade Média.  

 (Campos, Flávio de. A escrita da história. Volume único. Ensino médio. Flávio Campos, Regina Claro. 2ª Ed. São Paulo: 
Escala Educacional, 2009. p. 135.) 

 

Nem mesmo o processo de cristianização aboliu estas celebrações, que estavam ligadas, basicamente, 
A) às expressões culturais originárias da fusão da cultura romana com a cultura macedônica, após as 

invasões bárbaras. 
B) aos rituais tribais e religiosos, transmitidos pelas leis consuetudinárias, dos ancestrais latinos para os 

representantes pagãos banidos dos feudos. 
C) aos dogmas da fé católica ortodoxa, que exigiam de seus seguidores o carnaval como um rito 

complementar à sacralização do período de Natal. 
D) às atividades ligadas à agricultura, já que antes de suportar os trabalhos agrícolas e depois das 

colheitas, os homens e as mulheres participavam de folias. 
 
05 

Assim como no Egito, na Mesopotâmia, a agricultura foi a principal atividade econômica praticada 
pela população. O Estado era responsável pelas obras hidráulicas necessárias para a sobrevivência da 
população, bem como pela administração de estoques de alimentação e pela cobrança de impostos (...). 

(Vicentino, Cláudio. História Geral e do Brasil / Cláudio Vicentino, Gianpaolo Dorigo. 1ª Ed. São Paulo: Scipione. 2010. p. 60-455.) 
 

... a base da economia Inca estava nos Ayllu, espécie de comunidade agrária. Todas as terras do 
império pertenciam ao Inca, logo, ao Estado. Através da vasta rede de funcionários, essas terras eram 
doadas aos camponeses para sua sobrevivência. Os membros de cada Ayllu deveriam, em troca, trabalhar 
nas terras do Estado e dos funcionários, nas obras públicas e pagar impostos. 

(Moraes, José Geraldo Vinci de. 1960. Caminhos das Civilizações – história integrada: Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 1998.) 
 

De acordo com o materialismo histórico preconizado por Marx e Engels, o modo de produção que 
aparece descrito parcialmente nos trechos anteriores, é o  
A) feudal. 
B) asiático. 
C) primitivo. 
D) escravista. 
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06 

Cidadania e cidadão são palavras que vêm do latim “civitas”. O termo indicava a convivência das 
pessoas que participavam das decisões sobre os rumos da sociedade. 

(Cotrim, Gilberto. 1955. História Global – Brasil e Geral. Volume único. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 81.) 
 

A história cumpre o papel de educar as novas gerações com concepções, ideias e informações 
consideradas válidas, adequadas ou corretas, segundo consensos mínimos que vão se construindo 
nas gerações anteriores e se legitimando ao longo do tempo. O conceito e a prática de cidadania são 
exemplos disso. Acerca do sentido atual do conceito de cidadania e do papel da história na 
construção desse conceito, assinale a afirmativa correta. 
A) Ao longo do século passado, através das mudanças sócio-políticas ocorridas principalmente no Brasil, 

o conceito de cidadania se destituiu totalmente do sentido social, passando a ser um ato puramente 
individual.  

B) Ser cidadão hoje é apenas estar em dia com suas obrigações eleitorais, mantendo-se informado sobre 
os pleitos e os trâmites das eleições, já que a palavra cidadania é sinônimo de “política” enquanto 
forma de governo. 

C) Na atual conjuntura, a partir de discussões constantes e uma educação mais intensa e democrática, o 
termo cidadania ganha um sentido mais amplo de participação na vida social e, principalmente, de 
legitimidade de direitos e deveres. 

D) A partir dos conceitos históricos que vão sendo deflagrados a cada período e em cada cultura 
específica, o conceito de cidadania perde o sentido inicial e passa a ser sinônimo de condição sócio-
econômica, ou seja, o cidadão é quem detém poder. 

 
07 

Ötzi, o homem do gelo, morto devido a uma flechada 5,3 mil anos atrás, já foi esquadrinhado dos pés à 
cabeça desde que foi descoberto por um casal de montanhistas alemães nos Alpes italianos, perto da 
fronteira da Áustria. (...) o seu genoma completo foi apresentado em fevereiro de 2012. Agora, usando os 
recursos nanotecnológicos de um microscópio atômico, cientistas conseguiram isolar o sangue da múmia. A 
amostra tem as hemácias mais antigas do mundo de que se tem notícia. Além da constatação de que Ötzi 
morreu apenas 30 minutos depois da flechada no ombro, a nova técnica poderá ajudar os médicos forenses a 
pesquisar crimes contemporâneos... os cientistas forenses encontram dificuldades em dizer se o sangue da 
cena de um crime tem dias ou meses de idade, mas, estudando a elasticidade de 5 mil anos de sangue, 
esperam ser capazes de fazer uma contribuição real para a compreensão do envelhecimento sanguíneo. 

(Revista Aventuras na História. Junho de 2012. p. 8.) 
 

Elucidar os mistérios do cotidiano pré-histórico é uma das funções das pesquisas arqueológicas 
atuais. A descoberta do passado não é fácil e passa por processos complexos e, às vezes, demorados. 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Utilizando processos como a coleta e a escavação, a arqueologia estuda os costumes e as culturas dos 

povos antigos por meio de artefatos, monumentos etc. 
II. As informações coletadas devem ser analisadas de forma isolada, de maneira que os antigos vestígios 

possam ser utilizados apenas numa perspectiva atual e definitiva. 
III. Através da observação somente, os cientistas podem datar fatos e objetos históricos com precisão e 

interpretar fatos remotos sobre a vida de nossos ancestrais. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  
B) II, apenas.  
C) I, apenas. 
D) II e III, apenas.  
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A nova face do homem americano 
 

Mais do que quando os homens pisaram na América, o que intriga os pesquisadores é qual a cara 
desse pioneiro. Ao contrário do que se imaginava ele não era parecido com os índios de hoje, que têm 
traços siberianos, conhecidos como “fisionomia mongoloide”. Suas feições eram mais semelhantes às 
dos africanos.            (Revista Aventuras na História. Outubro de 2006. p. 18.) 
 

... se há um acordo geral em admitir o povoamento da América por imigrações, o mesmo não acontece 
quanto à origem dos imigrantes. Uns lhes atribuem uma origem comum, outros imaginam, de preferência, 
movimentos de populações convergentes, mas oriundos de pontos diferentes, que se teriam produzido, 
sendo contemporaneamente, pelo menos em vagas sucessivas. 

(Barbeiro, Heródoto. Coleção de olho no mundo do trabalho. Volume único para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2004. p. 23.) 
 

Sobre as principais hipóteses do surgimento do homem e do povoamento inicial da América, da 
África e da Europa, é correto afirmar que 
A) a partir de estudos genéticos que comprovam a diversidade cultural e étnica existentes até hoje entre os 

continentes citados, torna-se inconcebível admitir uma origem semelhante entre os ancestrais africanos, 
europeus e americanos. 

B)  nos três continentes prevalece como hipótese correta e comprovada, a do autoctonismo, ou seja, em cada 
um deles, em tempos e formas distintas, surgiu um tipo de hominídeo, descendente dos primatas, que 
evoluiu para a espécie humana. 

C) tanto no continente africano, quanto no europeu, estabelece-se como verídica a hipótese das imigrações 
de grupos sedentários vindos de um só ancestral, ou seja, a hipótese do monogenismo que justifica a 
semelhança entre seus descendentes. 

D) as hipóteses mais consideradas entre os cientistas são as que defendem o surgimento inicial do homem 
na África e sua saída em tempos e condições variados para a Ásia, Europa e América, por rotas distintas, 
tais como a siberiana, a costeira e a atlântica. 

 
09 

O primeiro meio pelo qual o ser humano registrou sua própria existência foi a pedra – as pinturas 
rupestres mais antigas, encontradas em cavernas da Espanha, datam de cerca de quarenta mil anos atrás. 
Quando a escrita foi encontrada na Mesopotâmia, em 4.000 a.C., foi preciso um suporte que a tornasse 
portátil. A solução foram as tabuletas de argila, pranchas do tamanho de uma folha de papel, gravadas 
com argila ainda úmida, usando uma ponta afiada de madeira. Se as tabuletas se destinavam a uso 
definitivo, eram cozidas em fornos, como vasos de cerâmica – se não, eram apagadas. Um estilo de 
escrita desenvolvido foi chamado cuneiforme.                     

(Revista Aventuras na História. Edição 114. Janeiro de 2013. p. 14.) 
 

A partir dessas formas de registro, outras foram surgindo e a escrita tornou-se um meio para a 
transmissão de tradições, transformando-se num veículo de expressão e organização social. Com 
base na relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do desenvolvimento das civilizações, é 
correto afirmar que 
A)  tanto nas primeiras civilizações, quanto nas civilizações vindouras, a escrita possui um papel fundamen-

tal na cultura. 
B)  foi a escrita, à medida em que se transformava em um sistema informacional, a grande responsável pelo 

surgimento do Estado. 
C)  não são consideradas “civilizações” as sociedades que não desenvolveram a escrita, já que não deixaram 

registro de sua cultura.  
D)  comprovadamente, as civilizações que dominaram a escrita, tais como a Mesopotâmia e o Egito, 

tornaram-se superiores às demais, dominando-as. 
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10 
Acerca dos povos “pré-colombianos” e dos habitantes do Brasil anteriores à colonização, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Todos, sem exceção, já haviam estabelecido uma organização política e social extremamente 

estratificada, estamental e hierarquizada, baseada nos laços de parentesco. 
(     ) Haviam sociedades agrícolas, sedentarizadas e algumas nômades, que não dominavam a domestica-

ção de animais, o cultivo sistemático e viviam, portanto, da caça e da coleta. 
(     ) Em algumas regiões específicas, a agricultura se desenvolveu mais intensamente e o acúmulo de 

experiências culturais resultou numa maior condição de desenvolvimento entre essas populações. 
(     ) No Brasil, o período inicial do processo de colonização coincide, historicamente, com o período de 

sedentarização dos nativos e sua introdução ao mundo da agricultura e da pecuária, anteriormente 
inexistentes. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F     
B) V, F, F, V     
C) V, F, V, V     
D) F, V, V, F 
 
11 
O florescimento econômico e cultural ocorrido na Europa entre os séculos XI e XIII sofreu sério 
abalo a partir do século XIV. Nesta época, uma conjunção de fatores levou os europeus a enfrentarem 
uma profunda crise econômica e social, que transformou o continente em palco de diversas revoltas e 
lugar de desolação. São fatores que justificam esta grave crise, cuja consequência foi a desagregação 
feudal: 
A) As invasões dos povos germânicos e as lutas que marcaram o final do Império Romano e a ocidentaliza-

ção da cultura europeia. 
B) O grande cisma do Oriente, que gerou a Igreja Ortodoxa e dividiu a Europa em Ocidente e Oriente, 

enfraquecendo-a economicamente. 
C) A fome, a peste negra e a ocorrência de várias guerras que contribuíram para o desequilíbrio 

demográfico e, consequentemente, social da Europa. 
D) O desmantelamento dos ideais cristãos e pagãos, que sustentaram durante bastante tempo a ordem 

hierárquica e de trabalho à qual a sociedade feudal se submetia. 
 
12 
Sobre o povoamento inicial no Brasil, anterior à colonização do território onde hoje se situa o Rio 
Grande do Norte, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A ocupação das áreas que constituem o Nordeste brasileiro começa a acontecer com a política de 

ocupação dessa região empreendida pelos portugueses no período açucareiro. 
(     ) É sabido que a ocupação dessa região passou a ocorrer de fato no período imediatamente anterior à 

Idade Antiga, concomitante à diáspora dos cristãos da Europa. 
(     ) Acredita-se que essa ocupação tenha sido proveniente da dispersão populacional vinda dos polos, de 

onde os primeiros hominídeos teriam fugido devido à Era do gelo.  
(     ) Os registros rupestres – pinturas e gravuras – são forte indicativo, que comprovam a presença humana 

no Rio Grande do Norte desde a Era Paleozoica. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F 
B) V, V, V, V 
C) V, F, V, V 
D) F, F, F, F 
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As gravuras se referem aos monumentos megalíticos, constantes objetos de estudo de arqueólogos e 
historiadores. Observe. 
 

   
(Disponível em: http://www.infoescola.com/arquitetura/monumentos-megaliticos/.) 

 

Acerca dessas formações rochosas misteriosas, devidamente arrumadas na natureza por nossos 
antepassados, é correto afirmar que 
A) são consideradas monumentos pela sua formação. Acredita-se que podem ter surgido durante o período 

Neolítico (Idade da Pedra) e a finalidade de sua existência não é totalmente conhecida. 
B) muitas eram contempladas e cultuadas pelos religiosos fundadores da Igreja Católica, que acreditavam 

em seus poderes esotéricos e na presença de relíquias sagradas entre as pedras utilizadas em sua 
construção. 

C) são construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos, pois a maioria das pedras chega a 
pesar toneladas. Os templos seriam destinados aos alquimistas e magos, donos do conhecimento 
científico no período Homérico. 

D)  algumas são construções de indivíduos solitários, conhecidos como menires (em celta significa “pedras 
compridas”) e tinham o objetivo comprovado de abrigar as tribos nômades em suas incursões em busca 
de alimento e moradia. 

 
14 

O voto feminino na democracia contemporânea 
 

Em 1848, a Convenção dos Direitos Femininos, realizada em Nova York, publicou a “declaração dos 
sentimentos”, na qual defendia o direito de voto feminino. Nas ruas, as mulheres gritavam “homens, seus 
direitos e nada mais, mulheres, seus direitos e nada a menos!”, enquanto eram agredidas com frutas 
estragadas. A imprensa, ou as insultou, ou as ignorou. Como frequentemente ocorre, a mudança de 
mentalidade é lenta e apenas em 1920 as mulheres norte-americanas conquistaram o direito de voto. (...) 
no Brasil, a luta pelo voto feminino também foi árdua... 

(Campos, Flávio de. A escrita da história. Volume único. Ensino médio. Flávio Campos, Regina Claro. 2ª Ed. São Paulo: 
Escala Educacional, 2009. p. 38-39.) 

 

As mulheres atenienses não podiam votar, participar de assembleias, exercer cargos administrativos, 
comparecer aos tribunais sem um representante masculino, nem possuir ou herdar bens. Já em 
Roma, 
A) a mulher tinha um papel prioritário, tanto na vida doméstica, quanto na política, pois o sistema 

organizacional vigente era o matriarcado. 
B) as mulheres acompanhavam os maridos em suas funções democráticas, sendo que seu voto tinha peso 

de decisão, a partir elaboração das “Leis Licínias”. 
C) a partir da sua expansão, houve uma mudança étnica e cultural, causando um retrocesso na participação 

política da mulher, que na República era considerada cidadã. 
D) às mulheres romanas era privado o direito de participar politicamente, mesmo que fossem de famílias 

ricas e poderosas. Assim também acontecia com as mulheres gregas. 
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Ode ao burguês 
 

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel,  
o burguês-burguês!  
A digestão bem-feita de São Paulo!  
O homem-curva! o homem-nádegas!  
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,  
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
Eu insulto as aristocracias cautelosas!  
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros!  
que vivem dentro de muros sem pulos;  
e gemem sangues de alguns mil-réis fracos  
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês  
e tocam os “Printemps” com as unhas! [...] 
Fora! Fu! Fora o bom burguês! 

 (De pauliceia desvairada. Mário de Andrade. Disponível em: http://www.horizonte.unam.mx/brasil/mario4.html.) 
 

O poema de Mário de Andrade, exposto em 1922 na Semana de Arte Moderna, causou furor com 
essa visão crítica do burguês capitalista. O significado do termo “burguês”, destacado pelo poeta, 
A)  difere-se da visão inicial de “burguesia”, como “moradores citadinos” que praticavam o comércio, 

buscando autonomia e uma nova forma de organização social. 
B) refere-se à visão de “burguês” preconizada na fase inicial do sistema feudal, quando os comerciantes 

reativaram o comércio, e controlaram as instituições sociais. 
C) reforça a maneira como o burguês era identificado na Europa pré-capitalista: como sustentáculo de 

uma sociedade hierarquizada e uma economia de subsistência.  
D) se distingue da forma como era visto na Idade Antiga, uma vez que a burguesia representava a classe 

servil, submissa aos ritos de vassalagem tradicionais no feudo. 
 
16 

As origens do Antigo Regime estão ainda no final do período Medieval, quando começaram a se 
formar Estados Nacionais. Na transição da Idade Média para Idade Moderna, as monarquias que se 
colocavam no domínio político dos nascentes Estados cooptaram a nobreza para integrar o corpo 
aristocrático que incluía ainda o clero.         (Disponível em: www.infoescola.com.) 
 

Sobre o Antigo Regime, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A expressão Antigo Regime é uma construção a posteriori que se reveste de fortes conotações 

ideológicas em função da legitimação da Revolução Francesa. 
(     ) Foi um processo de construção histórica que culminou nas regiões de Alexandria, Constantinopla e 

Jerusalém, nos séculos XV e XVI. 
(     ) Buscou, no século XVII, unificar toda a Europa em torno de um único rei absolutista caracterizado 

pela sua ligação com a igreja e o respeito às individualidades. 
(     ) Constitui basicamente um fenômeno típico das regiões centro-ocidentais da Europa.  
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F     
B) V, V, F, F    
C) V, F, F, V    
D) F, F, V, V 
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O velho do Restelo 
 

Dura inquietação d’alma e da vida, 
Fonte de desamparos e adultérios, 
Sagaz consumidora conhecida 
De fazendas, de reinos e de impérios: 
Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 
Sendo dina de infames vitupérios; 
Chamam-te Fama e Glória soberana, 
Nomes com quem se o povo néscio engana! 
 

A que novos desastres determinas 
De levar estes reinos e esta gente? 
Que perigos, que mortes lhe destinas 
Debaixo dalgum nome preminente? 
Que promessas de reinos, e de minas 
D'ouro, que lhe farás tão facilmente? 
Que famas lhe prometerás? que histórias? 
Que triunfos, que palmas, que vitórias? 

 (Luis de Camões. Os Lusíadas, Canto IV.  
Disponível em: http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/os_lusiadas_o_velho_do_restelo.) 

 

O contexto descrito no poema remete à Expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI. 
Uma das causas do pioneirismo português nas Grandes Navegações foi 
A)  o desenvolvimento industrial, que possibilitou a utilização de tecnologias de ponta na empreitada 

ultramarina. 
B)  a hegemonia comercial lusa, ou seja, Portugal controlava o comércio mediterrâneo, principalmente na 

rota veneziana. 
C)  a centralização político-administrativa, pois Portugal já era um Estado nacional, aliás o primeiro a se 

formar na Europa.  
D)  a acumulação primitiva do capital, empreendida por Portugal na Revolução de Avis, que colocou a 

nobreza no comando da nação. 
 
18 
Nos dias atuais, a Igreja Católica não possui relação direta com o governo, de modo que o governo 
não interfere em suas questões internas e nem a Igreja no governo. Isso ocorre devido à laicização 
do Estado a partir da Constituição de 1991. Porém, essa relação já foi diferente, conforme descrito 
a seguir. 
 

Na época da colonização, a lei determinava que o catolicismo era a religião oficial em Portugal: todos 
os súditos portugueses deveriam ser católicos, caso contrário estariam sujeitos à perseguição. Religiosos 
católicos participaram do processo de colonização, num esforço conjunto com representantes do governo 
português. Isso porque o governo e a Igreja estavam ligados pelo regime do _______________, um acordo 
entre o Papa e o Rei, que estabelecia uma série de deveres e direitos da Coroa Portuguesa em relação à 
Igreja. Entre os deveres da Coroa Portuguesa estavam: garantir a expansão do catolicismo em todas as terras 
conquistadas pelos portugueses, construir igrejas e cuidar de sua conservação, remunerar os sacerdotes por 
seu trabalho religioso. Em contrapartida, eram direitos da Coroa: nomear bispos e criar dioceses, recolher o 
dízimo ofertado pelos fiéis à Igreja. 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 206.) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente o trecho anterior. 
A) papado    
B) bispado 
C) dizimato      
D) padroado    
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... é comumente, datado a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. A verdade 
dessa proposição reside, em especial, na montagem pelo Príncipe, e depois Rei, João VI, de um aparelho 
governativo no Brasil. Tal criação dá-se, por um lado, através da transferência de órgãos portugueses e, de 
outro, com o surgimento, no Rio de Janeiro, de estruturas típicas de uma capital, com bibliotecas, um jornal, 
instituições de fomento. Ao mesmo tempo, são substituídos os institutos de caráter colonial, como os 
monopólios e as restrições industriais e comerciais. Por fim, todo o processo é coroado pela assinatura de 
dois tratados com a Inglaterra, um de Aliança e Amizade e outro de Comércio e Navegação, em 1810. 

(Monteiro, Hamilton de Mattos. In: Linhares, Maria Yedda. História Geral do Brasil. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. p. 129.) 
 

O trecho anterior se refere ao processo de 
A) abolição da escravidão.   
B) independência do Brasil. 
C) descolonização da região Sul do país. 
D) desenvolvimento industrial no Brasil.      
 
20 

O Brasil possui atualmente uma economia forte e sólida. O país é um grande produtor e exportador de 
mercadorias de diversos tipos, principalmente commodities minerais, agrícolas e manufaturados. As áreas 
de agricultura, indústria e serviços são bem desenvolvidas e encontram-se, atualmente, em bom momento 
de expansão. Considerado um país emergente, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking das maiores economias 
do mundo (dados de 2011). O Brasil possui uma economia aberta e inserida no processo de globalização. 

(Disponível em: www.suapesquisa.com.) 
 

O Segundo Reinado é a fase da História do Brasil correspondente ao governo de D. Pedro II, que 
teve início em 1840, com a mudança na constituição que declarou a maior idade de Pedro de 
Alcântara, com 14 anos, tornando-o apto para assumir o governo. A administração de D. Pedro II, 
que durante 49 anos esteve à frente do estado brasileiro, foi marcada por muitas mudanças sociais, 
políticas e econômicas no Brasil. Quanto à economia do império nesse período,  
A) destaca-se o grande e definitivo crescimento da atividade industrial.                                                                        
B) observa-se o Brasil em destaque na área da mineração de ouro e prata.   
C) destaca-se a produção do açúcar, aproveitando os canaviais do Nordeste. 
D) nota-se que o café tomou posição de liderança nas exportações, possibilitando acúmulo de capital. 
 
21 

Felizmente, a Revolução Francesa ainda está viva. Pois a Liberdade, a Igualdade, a Fraternidade, os 
valores da Razão e do Iluminismo – os valores que construíram a civilização moderna (...) – são mais 
necessários do que nunca, na medida em que o irracionalismo, a religião fundamentalista, o obscurantismo e 
a barbárie estão, mais uma vez, avançando sobre nós. É, portanto, uma boa coisa que, no ano de seu 
bicentenário (1989), tenhamos a ocasião de pensar novamente sobre os acontecimentos históricos que há dois 
séculos transformaram o mundo. Para melhor. 

(Hobsbawm, Eric. Ecos da Marselhesa: Dois séculos reveem a Revolução Francesa. São Paulo: Companhia da Letras, 1996. p. 127.  
In: Marques, Adhemar. Pelos caminhos da história. Ensino médio. Curitiba: Positivo, 2006. p. 254.) 

 

Na visão do autor do texto, um dos mais conceituados historiadores de nosso tempo, a “Revolução 
Francesa ainda está viva”. Acerca do pensamento de Hobsbawm e os acontecimentos que permeiam 
o cotidiano atual, é correto afirmar que 
A)  é possível estabelecer relações de semelhança entre os atores sociais, que protagonizaram a revolução 

burguesa em questão, e os embates, que ainda permanecem presentes em nossa sociedade. 
B)  a presença de sinais de conflito, tais como o “irracionalismo” e o “obscurantismo”, citados pelo 

historiador comprovam a total ineficácia do processo revolucionário empreendido em 1789. 
C)  percebe-se, nos dias atuais, que os entraves feudais, os quais foram os grandes causadores da Revolução 

Francesa, permanecem como uma constante na realidade de toda a Europa Ocidental. 
D)  como ainda existem, na atualidade, as mesmas classes sociais do período moderno, palco da Revolução 

Francesa, a história permanece a mesma, sem alterações que possam ser consideradas válidas. 
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O fato da América Latina ser, nos dias atuais, organizada em países autônomos e soberanos, com 
condições econômicas e políticas distintas, pode estar diretamente relacionado ao(à) 
A)  Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas por Portugal e Espanha, orientando a forma 

da divisão política e territorial da então chamada América espanhola. 
B)  luta pela proclamação de suas Repúblicas e abolição da escravidão, processadas na América de forma 

lenta e gradual, com mais de um século de atraso em relação às suas independências. 
C)  processo de Independência da América espanhola, que se deu em etapas e de forma seccionada, ou 

seja, as colônias foram se tornando livres e estabelecendo suas fronteiras e formas de governo. 
D)  Congresso de Viena e Santa Aliança, realizado na Europa logo após o período napoleônico. Tal 

processo definiu o equilíbrio político americano e o destino das colônias ibéricas no Novo Mundo. 
 
23 
O movimento Cartista, retratado na charge, e o movimento Ludista 
ocorridos na Inglaterra, estão diretamente ligados 
A)  à luta pela liberdade religiosa empreendida pelos anglicanos, a 

partir da carta papal que os impedia de escolher o culto que mais 
lhes conviesse. 

B)  ao processo de unificação engendrado pelos países da Grã-Bretanha 
– Escócia, Inglaterra e Irlanda –, com o objetivo de fortalecer a 
hegemonia inglesa. 

C)  aos embates entre capitalistas e socialistas radicais, em luta pela 
supremacia política no parlamento inglês, até então dominado pela 
Câmara dos Lordes. 

D)  ao processo conhecido como Revolução Industrial, que trouxe, 
entre outras consequências, a mobilização operária por melhores 
condições de trabalho. 

 
(Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-
Pqns5CuawTQ/UF8Gsz3BQWI/AAAAAAA
AAsE/LhiBm-B-Quk/s1600/cartismo.jpg.) 

 
24 

(...) olhe: quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada dana a latir, instantaneamente – então, se 
vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja; que situado sertão é por 
os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. (...) Lugar 
sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar 
com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. 

(Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas.) 
 

Nos confins do Brasil decidiam-se as eleições durante a República Oligárquica. No final do século 
XIX, mais de 60% da população brasileira vivia nos meios rurais. Nesse contexto, formaram-se vários 
movimentos sociais que, de certa forma, sinalizavam as discrepâncias econômicas características 
daquela realidade. Diante do exposto, analise as afirmativas. 
I. O Cangaço, movimento considerado de grande repercussão no Nordeste brasileiro, representou, acima 

de tudo, a revolta dos estancieiros pela política brasileira em relação ao comércio do Charque. 
II. O movimento de Canudos teve um cunho religioso e ficou conhecido como um movimento messiânico. 

Conseguiu angariar inúmeros adeptos e chegou a ameaçar a ordem vigente. 
III. Com o deslocamento do eixo da economia agroexportadora para o Sudeste e com o declínio acentuado 

da economia açucareira, houve uma queda muito grande na qualidade de vida dos nordestinos. 
IV. Apesar das desavenças entre grupos religiosos e políticos e de uma tradição política de conflitos no 

sertão nordestino não houve a presença do coronelismo, como nos estados mais avançados – Minas 
Gerais e São Paulo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e III. 
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e IV. 
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Observe o mapa a seguir. 
 

 
(Arruda, José Jobson de A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2009. p. 45.) 

 
Sobre o tenentismo e as informações apresentadas no mapa, é correto afirmar que 
A)  se concentrou no estado de Minas Gerais devido à força política presente no estado e à sua origem, 

que ocorreu ali.                                                                                         
B)  a Bahia foi um estado de grande influência dentro do movimiento tenentista, pois concentrava a 

maioria das massas urbanas.   
C)  as forças tenentistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul uniram-se e decidiram percorrer grande 

parte do território brasileiro em busca de apoio popular para novas revoltas contra o governo. 
D)  a Coluna Prestes conflitou-se com a Bolívia numa última batalha em busca de coerções em torno de 

sua causa política dentro do Brasil, correndo risco de gerar um grande impasse com o país vizinho. 
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Texto I  

Propaganda na Era Vargas 
 

O programa “Hora do Brasil” era irradiado por todas as emissoras de rádio do Brasil entre 19 e 20 
horas. O aproveitamento sistemático desse programa foi determinado pelo DIP, Departamento de 
Imprensa e Propaganda, um órgão criado em 1939 pelo governo Vargas. (...) 

 (Campos, Flávio de. A escrita da história. Volume único. Ensino médio. Flávio Campos; Regina Claro. 2ª Ed. São Paulo: 
Escala Educacional, 2009. p. 553.) 

 
Texto II   

Propaganda no Regime Militar 
 

O apelo ao consumo era o “milagre econômico” alcançando a população. Enceradeiras, ventiladores, 
ferros elétricos, geladeiras, batedeiras, torradeiras, aspiradores de pó etc. A julgar pela enxurrada de 
eletrodomésticos que invadia as casas da classe média e os sonhos de consumo da sociedade brasileira, o 
país não deixava nada a dever aos ricos e invejados primos norte-americanos. 

(Campos, Flávio de. A escrita da história. Volume único. Ensino médio. Flávio Campos, Regina Claro 2ª Ed. São Paulo: 
Escala Educacional, 2009. p. 678.) 

 
Com base no papel desempenhado pela propaganda nos momentos expressos nos textos e nos dias 
atuais, é correto afirmar que 
A)  tendo em vista a clara distinção entre “propaganda” e “notícia”, justifica-se a liberdade da propaganda 

em ser sempre fictícia ou metafórica. 
B)  a propaganda, independente do tempo ou do espaço em que é utilizada, mantém sua integridade e seu 

compromisso inalienável com a verdade dos fatos. 
C)  tanto no período da Ditadura Vargas (1937-1945), quanto no Regime Militar (1964-1985), a 

propaganda, por sua ligação com a arte, foi poupada da censura. 
D)  ao longo do tempo e da história, muitas vezes de acordo com interesses políticos e/ou pessoais, a 

propaganda pode ser (e é) utilizada como meio de manipulação ideológica. 
 
27 

Os poderes da República 
 

Em vez de quatro poderes, como no Império, foram adotados três: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Executivo, exercido pelo presidente da República, eleito por voto direto por quatro anos, com um vice-
presidente, que assumiria a presidência no afastamento do titular, efetivando-se sem nova eleição, no caso 
do afastamento definitivo, depois de dois anos de exercício. Legislativo, com duas casas temporárias, 
Câmara dos Deputados e Senado Federal que, unidos, formavam o Congresso Nacional (...) Judiciário, com 
o Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo, que também dispôs sobre os funcionários da Justiça 
Federal. Os Três Poderes exercer-se-iam harmoniosa, mas independentemente. 

(Hélio de Alcântara Avellar. História administrativa e econômica do Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Fename, 1976. p. 258-289.) 
 
Nos dias atuais, prevalecem na República Brasileira a adoção dos Três Poderes como forma de 
organização político-administrativa. Sobre esses poderes, é correto afirmar que 
A) apesar da ausência do poder Moderador, extinto na transição Império-República, prevalece a 

característica de vitaliciedade dos cargos. 
B) embora passando por duas ditaduras e várias constituições, os Três Poderes prevalecem como um dos 

alicerces dos ideais e da prática democrática. 
C) o Executivo, apesar de ainda ser exercido prioritariamente pelo presidente, só pode ter suas 

determinações de fato referendadas por plebiscito ou fórum popular. 
D) o Judiciário, antes autônomo, hoje deve se submeter aos demais poderes, sendo que o seu único órgão 

totalmente desvinculado e soberano é o Supremo Tribunal Federal. 
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Tratado de Versalhes 
 

Os governos aliados e associados declaram e a Alemanha reconhece que a Alemanha e seus aliados 
são responsáveis por tê-los causado, por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e 
associados e pelos seus nacionais em consequência da Guerra, que lhes foi imposta por agressão da 
Alemanha e de seus aliados. (...)                      (Apud. Kátia Mattoso. Op. Cit.. O Tratado de Versalhes, art. 231. p. 166-169.) 
 

O Tratado de Versalhes é um marco importante no final da Primeira Guerra Mundial. Tanto a 
Primeira Guerra quanto a Segunda marcaram de forma indelével a história da humanidade. Sobre 
as duas grandes guerras mundiais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As perdas humanas e materiais foram desastrosas, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, 

porém consideradas justificadas diante dos avanços político-territoriais e econômicos alcançados no 
continente Europeu. 

(     ) Na Primeira Guerra, ao contrário do que ocorreu na Segunda, o conflito é denominado “mundial”, 
pois incorporou todos os países europeus e asiáticos, com exceção da URSS, já envolvida no processo 
de implantação do socialismo. 

(     ) Na Segunda Guerra, apesar da existência da “guerra de movimento” e da “guerra de trincheiras”, 
como na Primeira Guerra, a predominância das batalhas foi no meio marítimo devido à concentração 
dos conflitos no Mar Mediterrâneo. 

(     ) Os tratados de paz, assinados em ambas as guerras, foram seguidos criteriosamente pelos países-
membros, com a orientação e a direção da ONU, organização que se incubiu de exigir o cumprimento 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F  
B) V, V, F, F 
C) V, F, V, V  
D) V, V, V, V  
 
29 

Os habitantes de Pernambuco iniciaram uma guerrilha contra os invasores. As ações estavam 
equilibradas até que Domingos Fernandes Calabar, nascido em Alagoas, passou para o lado dos invasores 
e os auxiliou. Aos poucos, toda a costa do Rio Grande do Norte e o campo de Santo Agostinho foram 
dominados. Em 1635, o governador Matias de Albuquerque ordenou a retirada para Alagoas, onde 
prendeu e fez executar Calabar. Os invasores conseguiram dominar ainda por alguns anos. 

(Barbeiro, Heródoto. Coleção de olho no mundo do trabalho. História.Volume único para o ensino médio. 
São Paulo: Scipione. 2004. p. 220-221.) 

 

O episódio, descrito anteriormente, eclodiu no Brasil ainda no período colonial, no contexto do ciclo 
da cana-de-acúcar, envolvendo várias províncias do Nordeste, inclusive o Rio Grande do Norte. 
Trata-se da(s) 
A)  invasões francesas, cujo objetivo era redistribuir as terras divididas entre Portugal, Espanha, França e 

Inglaterra através do Tratado de Madri. 
B)  invasões holandesas ocorridas, entre outras razões, com o intuito de permitir um comércio e refino do 

açúcar pelos holandeses, diretamente em terras brasileiras. 
C)  Guerra dos Mascates, envolvendo os comerciantes portugueses e os senhores de engenho nordestinos, 

revoltados com os abusos cometidos em relação ao preço do açúcar. 
D)  Revolta dos Malês, conflito grave que envolveu todo o nordeste, cuja causa principal era a invasão de 

terras devolutas, demarcadas pelo governo português na região açucareira.  
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Sobre o estado do Rio Grande do Norte, analise as afirmativas a seguir. 
I. No Período Militar (1964-1985), o Rio Grande do Norte conheceu um dos períodos de maior 

radicalismo político de todos os tempos, ambiente que favoreceu as perseguições políticas.  
II. O Rio Grande do Norte surgiu com a divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias, em 1533. Surgia, 

então, a Capitania do Rio Grande, cuja conquista e colonização, depois de várias tentativas foram 
efetivadas.  

III. No período imediatamente posterior à Proclamação da República, o Rio Grande do Norte protagonizou 
a chamada Confederação do Equador, um movimento de cunho imperialista, que abominava o novo 
regime.  

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

O fuso não é exatamente uma faixa reta e contínua ligando um polo a outro. Existe um limite prático 
entre os fusos: eles seguem os contornos dos limites dos países ou unidades administrativas e federativas 
(como estados e províncias) em que os países se dividem. Mesmo sem um mapa, é possível calcular os 
fusos de determinada localidade, desde que saibamos sua longitude e o horário e a longitude de outro 
local, que serão tomados como referência. 

(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino Médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p.27.) 
 

Com base nessas informações, complete o quadro abaixo. 
 

Cidade Longitude 
Centro do 
fuso 

Distância em relação 
ao fuso de referência 

(em graus) 

Diferenças 
em horas 

Horário 

Rio de Janeiro (Brasil) 43ºO 45ºO Fuso de Referência – 17 horas 
Londres (Reino Unido) 0º 0º 45º + 3  
San Francisco (E.U.A.) 122ºO 120ºO 75º – 5  
Cairo (Egito) 31ºL 30ºL 75º + 5  

(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 27.) 
 

As horas que completam o quadro são, respectivamente, 
A) 12, 4 e 14. 
B) 14, 14 e 23. 
C) 20, 12 e 21. 
D) 20, 12 e 22. 
 
32 
Um avião saiu de São Paulo às 9 horas com destino a Campo Grande (MS). Sabe-se que cerca de 
900 km, em linha reta, separam São Paulo (SP) de Campo Grande (MS), e que o percurso de São 
Paulo – Campo Grande de avião será feito em 1 hora. Qual a hora local de chegada em Campo 
Grande? 
A) 9 horas.    
B) 10 horas.    
C) 11 horas.    
D) 12 horas. 
 
33 

A ideologia terceiro-mundista surgiu a partir da Conferência de Bandung (Indonésia), em 1955. Os 
teóricos do terceiro-mundismo buscaram um projeto de desenvolvimento independente, não alinhado ao 
modelo capitalista dos países desenvolvidos sob a liderança dos Estados Unidos, nem ao modelo 
socialista liderado pela antiga União Soviética. 

(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 44.) 
 

De acordo com as projeções e a ideologia terceiro-mundista, assinale uma atitude declaradamente 
terceiro-mundista. 
A) Projeção de Mercator. 
B) Projeção de Robinson. 
C) Projeção de Arno Peters. 
D) Projeção de Mercator e Arno Peters. 
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Cada tema abordado pela Geografia pode ter a sua representação cartográfica correspondente. A 
escolha do modo como as informações serão representadas dependerá do tipo de dado destacado no 
mapa. Observe o tipo de informação privilegiada no mapa temático do Brasil a seguir. 

 

 
(Atlas Nacional do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. p. 90.) 

Trata-se do mapa 
A) físico. 
B) político. 
C) econômico. 
D) demográfico. 
 
35 
As rochas a seguir foram separadas, reunidas em grupos e classificadas. 

 
Rochas 

 

Ardósia, Argilito, Basalto, Calcário, Filito, Granito, Mármore, Siltito 
 

Grupo I 
Granito e Basalto 

(Magmática) 

Grupo II 
Argilito e Calcário 

(Sedimentar) 

Grupo III 
Ardósia e Mármore 

(Metamórfica) 

Grupo IV 
Siltito e Filito 
(Magmática) 

 
A partir da análise das informações anteriores, o grupo que está ERRONEAMENTE classificado é o 
A) I.     
B) II.     
C) III.     
D) IV. 
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Em uma aula de Geografia da escola X sobre tectonismo e vulcanismo, levantaram-se as seguintes 
hipóteses acerca da ocorrência de terremotos no território brasileiro. Analise-as. 
I. Há ocorrência de terremotos de pequenas intensidades porque o Brasil é assísmico. 
II. Os terremotos de grande intensidade registrados no Brasil acontecem porque o Brasil está situado 

próximo da zona de contato entre as placas. 
III. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana e, portanto, por estar distante da zona de 

contato entre as placas, não registra tremores de grandes proporções. 
IV. No Brasil, ocorre terremotos porque ele faz parte da região do Círculo do Fogo do Pacífico. 
A hipótese que realmente explica a ocorrência de tremores de terra no Brasil é a 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 
37 
As figuras a seguir representam tipos climáticos predominantes no Sul e no Sudeste asiático.  

 

   
(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 148.) 

 

As imagens retratam monções de 
A) verão (chuvosa) e de inverno (seca). 
B) verão (seca) e de inverno (chuvosa). 
C) inverno (chuvosa) e de verão (seca). 
D) inverno (seca) e de verão (chuvosa). 
 
38 
Analise. 
A Nigéria é considerada superpovoada. 

 

PORQUE 
 

Os recursos sócio-econômicos do país não conseguem atender às necessidades básicas da população. 
A partir da análise das afirmativas é possível inferir que 
A) as duas afirmativas estão incorretas. 
B) a 1ª afirmativa está incorreta e a 2ª, correta. 
C) a 1ª afirmativa está correta e a 2ª, incorreta. 
D) a 1ª afirmativa está correta e a 2ª é uma explicação da 1ª. 
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Os complexos regionais são grandes regiões que abrangem áreas com diferenças nas atividades 
produtivas e nas características sociais, mas que funcionam de forma integrada. Observe as carac-
terísticas de um desses complexos. 
Área de colonização mais antiga do país, que começou a apresentar estagnação econômica, principal-
mente em meados do século XX, devido à falta de investimentos em novas tecnologias de cultivo, pro-
blemas de concentração fundiária, grande desemprego etc. Desde o século XIX, vinha se caracterizando 
como área de repulsão populacional, que migrou especialmente para os estados do Sudeste e do Norte. 
Este complexo regional engloba o polígono das secas – área frequentemente atingida por estiagens, que 
podem durar mais de dois anos seguidos. 
As características descritas anteriormente são do Complexo do  
A) Norte. 
B) Nordeste. 
C) Centro-Sul. 
D) Norte e do Centro-Sul. 
 
40 
Acerca da distribuição da população brasileira, analise as afirmativas. 
I. Ao lado dos fatores naturais, os fatores de ordem histórica também pesam consideravelmente na 

distribuição da população pelo espaço geográfico. 
II. O recurso que se utiliza na avaliação da distribuição da população pelo espaço geográfico denomina-se 

densidade demográfica. 
III. O Brasil possui uma distribuição homogênea da população. 
IV. A maior concentração populacional é na parte oeste do território brasileiro. 
V. A maior concentração populacional localiza-se nas regiões Sudeste e Nordeste do país. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e V. 
B) I, II e III. 
C) II, III e IV. 
D) I, II, III e IV. 
 
41 
As plantas do deserto se adaptam à baixa precipitação e às temperaturas extremas. De acordo com 
as considerações anteriores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As plantas anuais estão melhor representadas, tanto em número, quanto em espécies, nos desertos e 

regiões semi-áridas. Devido ao suprimento irregular de água, ervas perenes não se adaptam bem em 
desertos e semidesertos, e não existe uma cobertura densa de plantas perenes que inibe as anuais. As 
anuais, com seu crescimento muito ativo, podem germinar e completar seus ciclos de vida em áreas 
abertas, durante o período limitado no qual a água está disponível. 

(     ) As ervas perenes, que crescem no deserto em número relativamente pequeno, frequentemente 
possuem órgãos subterrâneos espessos e são dormentes durante boa parte do ano. 

(     ) A maioria das plantas mais altas ou são suculentas – tais como cactos, eufórbias, e outras plantas 
desérticas – ou têm folhas pequenas que são coriáceas ou perdidas durante as estações desfavoráveis. 

(     ) Muitas plantas de desertos têm caules verdes ricos em clorofila, que contribuem muito para a 
fotossíntese das plantas. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V 
B) V, F, V, V 
C) V, V, V, F 
D) F, V, F, F 
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Os tipos climáticos encontrados no Brasil são definidos a partir da combinação de diferentes fatores 
geográficos e dinâmicos. Assinale a alternativa que apresenta um fator dinâmico do clima. 
A) Altitude. 
B) Latitude. 
C) Massa de ar. 
D) Orientação do relevo. 
 
43 

A fisionomia que o rio exibe ao longo do seu perfil longitudinal é descrita como retilínea, 
anastomosada, entrelaçada e meândrica, constituindo o chamado padrão dos canais. Essa geometria do 
sistema fluvial resulta do ajuste do canal à sua seção transversal e reflete a inter-relação entre as seguintes 
variáveis: descarga líquida, carga sedimentar, declive, largura e profundidade do canal, velocidade do 
fluxo e rugosidade do leito.       (Torres, F.T.P. et al. Introdução à Geomorfologia. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 149.) 
 

Com base no trecho anterior, relacione os tipos de canais às respectivas características. 

1. Retilíneos. 
 
 
2. Anastomosados. 
 
 
3. Entrelaçados. 
 
 
4. Meandrantes. 

(     ) Apresentam curvas no traçado dos rios, largas, semelhantes entre si, resultantes 
do trabalho da corrente, de escavação na margem côncava (zona de maior 
velocidade da água) e de deposição na margem convexa. 

(     ) A condição básica para a existência de um canal reto está associada a um leito 
rochoso homogêneo que oferece igualdade de resistência à atuação das águas. 

(     ) Caracterizam-se por apresentar grande volume de carga de fundo que, conju-
gado com as flutuações das descargas, ocasionam sucessivas ramificações, ou 
múltiplos canais, que se subdividem e se reencontram, separados por ilhas 
assimétricas e barras arenosas. 

(     ) Muito comuns em ambientes glaciais, associados a leques aluviais ou relevos 
sujeitos a movimentos tectônicos. 

A sequência está correta em 
A) 4, 1, 2, 3. 
B) 1, 2, 3, 4. 
C) 4, 2, 1, 3. 
D) 1, 3, 2, 4. 
 
44 
A imagem retrata um complexo vegetacional que forma, atualmente, cerca da metade da área florestal 
da Terra, mas que se encontra num processo de destruição causado pelas atividades humanas.  
 

Trata-se de 
A) taiga. 
B) savana. 
C) deserto. 
D) floresta pluvial tropical. 

 

 
(Raven, P. H. Ecologia Global. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1999. p. 770.) 
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45 
Analise as afirmativas sobre a segregação espacial das cidades brasileiras. 
I. A população de baixa renda reside em bairros afastados do centro, coleta de lixo irregular (ou 

nenhum), rios assoreados, que em chuvas fortes invadem as casas, policiamento fraco ou inexistente, 
transporte urbano deficiente, dentre outros problemas que variam entre as cidades. 

II. Há bairros nas cidades que recebem grande atenção do poder público, com modernização do 
equipamento urbano, melhores serviços de infraestrutura, enquanto outros bairros, os mais afastados 
das áreas centrais, são esquecidos. 

III. Os cenários de disparidades entre bairros ricos e pobres são exclusivos das grandes metrópoles 
situadas no Sudeste. 

IV. A segregação espacial das cidades está relacionada à falta de políticas públicas habitacionais. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
46 

O controle de natalidade e educação sexual são fundamentais para combater a pobreza nos países em 
desenvolvimento, segundo um relatório da ONU. O trabalho, conduzido pelo Fundo das Nações Unidas 
para a população, sugere que há uma ligação direta entre demografia e crescimento econômico. A ONU usa 
o caso brasileiro como exemplo, dizendo que a queda nas taxas de natalidade do país tem relação com o seu 
crescimento econômico.                     (Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 262.) 
 

O declínio das taxas de natalidade está associado a dois fatores principais, que são 
A) o controle de determinadas doenças infecciosas e parasitárias e a expansão das redes de esgoto e água 

encanada. 
B) a obrigatoriedade da educação sexual nas escolas de ensino fundamental e a distribuição de cartilhas 

educativas pelas ONG’s.              
C) o processo de urbanização e a introdução de inúmeras leis que, pouco a pouco, garantiram a 

aposentadoria dos trabalhadores idosos.                                                                                 
D) a revolução médico-sanitária que divulgou padrões de higiene e a assistência aos bairros mais 

carentes, onde foram verificadas várias doenças. 
 
47 

A urbanização do Brasil está ligada de modo inseparável à industrialização. Na realidade, esses dois 
processos são partes de um todo, uma forma de desenvolvimento do capitalismo nos quadros do 
subdesenvolvimento. A cidade é um local onde contradições e conflitos urbanos ocorrem, e os atores 
sociais são excluídos e selecionados no mesmo espaço.  

(Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 311.) 
 

De acordo com o trecho anterior é correto afirmar que 
A)  o desenvolvimento do capitalismo sempre gera industrialização e urbanização homogênea. 
B)  a cidade hoje é o local de moradia da maioria dos brasileiros, refletindo bem a característica do 

capitalismo globalizado. 
C)  no Brasil, um elemento essencial na forma de desenvolvimento capitalista é a mão-de-obra qualificada, 

que impede a formação de um exército reserva de mão-de-obra. 
D)  as organizações populares tornaram-se fortes devido à democracia política que permitiriam com que 

as decisões do Estado fossem tomadas de forma horizontal, considerando os interesses populares.                                                                                           
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As perspectivas do Mercosul nestas primeira e segunda décadas do século XXI são a continuação do 
avanço nas relações comerciais entre os países membros. Analise o quadro síntese da tabela a seguir. 
 

Quadro síntese dos países membros do Mercosul 

País Área (km2) 

População 
em 2008  

(em milhões 
de hab.) 

PNB em 2008 
(em bilhões de 

dólares) 

Renda  
per capita 

(em dólares) 

Ano de 
entrada no 
bloco 

População 
abaixo da 
linha da 

pobreza *** 

Brasil* 8 547 403 188 1 300 4 730 1991 21,2% 

Argentina* 2 780 092 41 280 5 150 1991 23,0% 

Uruguai* 176 215 3,5 23,2 5 310 1991 5,7% 

Paraguai* 406 752 6 10,8 1 400 1991 33,2% 

Chile** 756 626 16,5 165 6 980 1996 9,6% 

Bolívia** 1 098 581 9,5 10,2 1 100 1996 42,2% 

Peru** 1 285 220 28,8 110 2 920 2003 31,8% 

Colômbia** 1 138 914 44 171,8 2 750 2004 17,8% 

Equador** 283 560 13,5 44,2 2 840 2004 37,2% 

Venezuela* 916 445 28 236,4 6 070 2006 27,6% 
* Membros plenos. 
** Membros associados. 
*** População abaixo da linha da pobreza refere-se aos indivíduos que vivem com menos de 2 dólares ao dia. 
Nota: Apesar de o México ser um membro observador do Mercosul, ele não foi incluído nesta tabela porque é um membro pleno de outro 
bloco ou mercado regional, o Nafta, no qual está de fato bastante integrado e com o qual tem o seu compromisso prioritário. 

 

(Quadro elaborado pelo autor a partir de várias fontes: Inter-American Development Bank. Economic and Social Statistics, 2007; 
estimativas do World Bank, 2008; site do Mercosul: www.mercosur.int; Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição.  

São Paulo: Ática, 2010. p. 335.) 
 

Com base na tabela, é correto afirmar que 
A) a economia da Argentina representa 40%, aproximadamente, da economia total do bloco.                                                                                              
B) o Brasil é o grande consumidor do bloco, não só pela imensa população, como também pela economia. 
C) o Uruguai, devido à pequena população, tem uma participação econômica menor que a do Paraguai nas 

relações comerciais do bloco. 
D) o Chile, apesar de participar do bloco apenas como membro associado, apresenta uma participação 

econômica superior à da Argentina. 
 
 
49 
A ilustração apresentada mostra algumas mudanças 
tecnológicas que trouxeram repercussões econômi-
cas e sociais importantes para o espaço geográfico 
e para o modo de vida em sociedade. A forma e a 
organização industrial atual estão relacionadas a 
um país e um modelo. Assinale a associação correta. 
A) Fordismo – EUA. 
B) Toyotismo – China.                                                                                          
C) Taylorismo – EUA.  
D) Just-in-time – Japão. 
 

 
 (Lucci, E. A.; Branco, A. L.; Mendonça, C. Geografia geral e 
do Brasil: Ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005.) 
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Observe a charge e leia o texto a seguir. 
 

 

Esta charge se refere ao nosso planeta e aos cuidados 
(ou a falta de) que temos com ele. Ao dizer “Cuidado! 
Irresponsáveis trabalhando” o autor faz uma crítica à 
humanidade, mostrando que não cuidamos devidamente 
do nosso planeta. Ou, indo mais além, o autor pode estar 
mostrando que os políticos não cumprem com o que 
dizem, não cumprem as promessas de criar projetos que 
cuidem do meio ambiente. Essa charge nos lembra que 
devemos cuidar da nossa casa, pois é a única que temos.  

 

 (Ramos, Lara. Cuidado! Irresponsáveis trabalhando! Artigo. 15 de maio de 2012. Disponível em: http://reflexoes-de-uma-
sonhadora.blogspot.com.br/2012/05/oii-e-uma-personagem-de-charges-e.html. Acesso em: 06/02/2013.) 

 

Os problemas ambientais são inúmeros e muitos ultrapassam os limites dos países em que foram 
gerados. A inserção do desenvolvimento sustentável em escala global constitui um grande desafio 
para a comunidade internacional. Assinale o problema ambiental que ultrapassa o limite territorial 
do país origem. 
A) Chuva ácida. 
B) Ilha de calor. 
C) Inversão térmica. 
D) Movimento de massa. 
 
51 
Observe a charge a seguir. 

 
  (Lucci, E.A.; Branco, A. L.; Mendonça, C. Geografia geral e do Brasil: Ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 44.) 

 

Relacionando a charge ao comércio mundial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Nenhum país é autossuficiente do ponto de vista econômico. 
(     ) Atualmente, no comércio internacional, as operações de importação e exportação independem do 

Estado. 
(     ) As grandes potências mundiais não interferem no comércio mundial que é exclusivamente organizado 

pela OMC (Organização Mundial do Comércio). 
(     ) Os exportadores e importadores pagam taxas (impostos) no momento em que a mercadoria entra em 

um país. São as taxas alfandegárias ou aduaneiras. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F 
B) F, V, F, V 
C) F, V, V, V 
D) V, F, F, F 
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Analise a tabela. 

Brasil: consumo de energia segundo a fonte 
Petróleo 38,0% 
Hidráulica 14,8% 
Álcool e bagaço de cana 14,5% 
Lenha e carvão vegetal 13,8% 
Carvão mineral 6,0% 
Gás natural 9,6% 
Urânio 1,6% 
Outras fontes 1,7% 
Total 100,0% 

(Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional de 2008. In: Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição.  
São Paulo: Ática, 2010. p. 567. Adaptado.) 

 

O interesse pela geração de energia em fontes renováveis vem experimentando uma nova fase de 
crescimento no Brasil. Com a crise de energia elétrica em 2001, percebeu-se a importância da 
necessidade de diversificar as fontes de energia. Após a análise da tabela e da afirmativa anterior, é 
correto afirmar que 
A) no Brasil, é grande a dependência de fontes de energia não renováveis e poluidora. 
B) o crescimento econômico atual do Brasil impede o uso de fontes energéticas alternativas. 
C) o desenvolvimento de fontes energéticas renováveis depende de fatores exclusivamente naturais, o 

que é um obstáculo para o Brasil. 
D) o Brasil possui uma matriz energética bem diversificada, utilizando de todas as possibilidades e não 

dependendo de uma fonte única de energia. 
 
53 
Observe a charge a seguir. 
 

 
 (Lucci, E.A.; Branco, A. L.; Mendonça, C. Geografia geral e do Brasil: Ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 116.) 

 

No campo, em áreas com modernização agrícola, mecanização e introdução de técnicas inovadoras, 
como o uso de agrotóxicos e adubos químicos, surgem alguns problemas ambientais que transformam 
o ecossistema. São fatores que constituem alteração ecológica provocada pelo uso intenso de agrotóxico 
e adubos químicos, EXCETO: 
A) Derrubada da vegetação original da área. 
B) Poluição das águas subterrâneas e rios vizinhos. 
C) Aumento e resistência das pragas ao longo do uso intensivo do produto.  
D) Eliminação de micro-organismos e minhocas, importantes para a fertilidade do solo. 
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Analise o mapa a seguir. 
 

 
 (Adaptado de World Bank, 2007. In: Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 255.) 

 
As migrações internacionais hoje em dia ocorrem, principalmente, dos países subdesenvolvidos do sul 
para os desenvolvidos do norte. O racismo atual, chamado de “novo racismo”, já não se preocupa 
tanto com a cor da pele, com a pretensa raça dos grupos, e, sim, com a sua origem. Portanto, ele 
indiretamente decorre das migrações.  
Com base na relação entre a afirmativa anterior e o mapa apresentado é correto afirmar que 
A)  multiplicam na Europa os “grupilhos”, grupos que acolhem os imigrantes defendendo sua liberdade e 

direitos sociais. 
B)  o volume de imigrantes nos EUA e na Europa aumentou muito a partir da década de 1990, contribuindo 

para uma expansão econômica nestes países. 
C)  os países que absorvem os imigrantes oferecem condições sociais igualitárias aos recém-chegados, 

incluindo assistência médica, educacional e trabalhista. 
D)  existe o medo da perda da identidade nacional ou estrangeirização nos países que recebem os imigrantes 

devido ao maior crescimento demográfico do grupo que chega. 
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Analise a imagem a seguir. 

 

 
 (Disponível em: http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2011/11/26/pelo-menos-10-militares-mortos-em-conflitos-na-siria. Acesso em: 05/02/2013.) 

 

O movimento conhecido como “Primavera Árabe” foi um levante popular em vários países, de 
maioria árabe, que ocorreu no norte da África e no Oriente Médio. Neste contexto, a Internet teve 
um papel de destaque, ao levar para o restante do mundo os acontecimentos do mundo árabe. 
Atualmente, o foco de maior tensão ocorre na Síria. São várias as origens desta revolta, mas em 
todos os países existe uma causa determinante. Assinale-a. 
A)  Guerras civis com intervenção dos Estados Unidos na região, visando obter o controle da distribuição 

do petróleo e outros recursos naturais. 
B)  Conflitos religiosos entre as duas seitas, xiitas e sunitas, com maior número de seguidores, divergindo 

pela influência das ideias ocidentais na região. 
C)  Permanência de vários sistemas de governo ditatoriais que impedem a população de exercer sua 

liberdade individual e ter maior participação social. 
D)  Embargo econômico dos Estados Unidos no Oriente Médio, desde o atentado terrorista de 11 de 

setembro de 2001, que impôs à região uma forte recessão econômica.  
 
56 
O Nordeste brasileiro constitui a terceira maior região e é a segunda mais populosa do país. 
Entretanto, vários dos seus indicadores sociais continuam muito abaixo dos índices apresentados por 
outras regiões, apesar da economia nordestina ter superado a média nacional. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na década de 90, a maioria dos nordestinos que havia migrado para as grandes cidades continuou a 

viver em meio à pobreza, pois as metrópoles enfrentavam a crise econômica e a saturação do 
mercado, gerando queda na oferta de emprego, qualidade na educação e má distribuição de renda. 

(     ) Segundo o levantamento de informações do UNICEF, divulgado em 1999, as 150 cidades com maior 
taxa de desnutrição do país estavam no Nordeste. Nelas, 33% das crianças menores de 5 anos são 
desnutridas. 

(     ) A população nordestina está bem distribuída pelo seu território, apesar do constante movimento 
migratório entre a região do sertão e a zona da mata nordestina. 

(     ) A população das cidades nordestinas, principalmente das capitais, dispõe de ótimo sistema de 
transportes, contando com a presença de trens urbanos. Há previsões de que seja implantado em 
Natal e em João Pessoa, o sistema de metrô, que deverá operar na Copa de 2014. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V    
B) V, V, V, F    
C) V, V, F, F    
D) V, F, V, F 
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Observe o mapa a seguir. 
 

 
(Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 423.) 

 

Há uma grande quantidade de conflitos étnico-nacionalistas na Ásia. O continente abriga cerca de 
60% da população mundial e milhares de etnias. Sobre o conflito étnico na Caxemira, é correto 
afirmar que o(a) 
A)  tensão entre hindus e muçulmanos iniciou-se com o fim da Segunda Guerra Mundial. 
B)  região da Caxemira situa-se entre China, Índia e Paquistão. É uma área árida e montanhosa. 
C)  região é estratégica e o seu controle significa o controle das águas do curso médio do rio Indo. 
D)  controle da região tem preocupado o mundo, pois a região é grande produtora de petróleo e xisto 

betuminoso. 
 
58 
O Brasil ocupa o 9º lugar entre os produtores mundiais 
de sal de cozinha. A produção de sal marinho concentra-
se geograficamente nos estados do Rio Grande do Norte 
– com mais de 90% da produção brasileira –, Rio de 
Janeiro, Ceará e Piauí. No Rio Grande do Norte, cuja 
produção ocorre em apenas cinco municípios, encontra-
se o principal terminal exportador de sal marinho do 
Brasil, o qual está localizado em 
A) Assú.  
B) Macau. 
C) Mossoró. 
D) Areia Branca. 

 
(Almeida, L. M. A.; Rigolin T. B. Geografia geral e do Brasil. 

São Paulo: Ática. p. 424.) 
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O setor industrial do Rio Grande do Norte vem passando por uma fase bastante promissora. Várias 
indústrias localizadas no Sul e Sudeste estão se deslocando para o estado atraídos por vários 
incentivos. De acordo com o trecho anterior, analise as afirmativas. 
I. Desenvolvimento do setor têxtil do estado devido à disponibilidade de mão-de-obra e matéria-prima, 

além da posição geográfica privilegiada em relação aos outros continentes. 
II. Eficiência do PROADI (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial), que tem beneficiado 

várias empresas dos setores têxtil e alimentício. 
III. Isenção fiscal para a produção do açúcar e do álcool devido ao excelente desempenho da indústria 

nos últimos anos. 
IV. Infraestrutura oferecida pelo município de Macaíba com a instalação do centro industrial avançado. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e IV.    
B) I, II e III.    
C) II, III e IV.    
D) I, III e IV. 
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Analise o mapa. 

 
(Gonzaga, Eduardo. Regionalismo brasileiro: Nordeste. In: Geografia. Vol. 4. Belo Horizonte: Bernoulli, 2012. p. 88.) 

 
O rio São Francisco é a principal fonte de água para a irrigação e geração de energia do Nordeste 
brasileiro, visto que atravessa uma região de seca, sendo responsável pelo consumo de toda a área ao 
seu entorno. O projeto de transposição das suas águas recebeu várias críticas, mas, para muitos, foi a 
melhor alternativa a fim de reduzir o problema da instabilidade climática e da tensão social no 
Nordeste. São críticas a respeito da transposição do rio São Francisco, EXCETO:  
A)  Ocorreria o aumento da salinidade na foz do rio, o que afetaria a vida nos manguezais.  
B)  O regime fluvial e a vazão do rio São Francisco já estão bastante comprometidos pelo desmatamento 

em sua montante e nos seus afluentes. 
C)  Existem soluções menos custosas e mais sustentáveis para sanar o problema da falta de água no 

semi-árido, como a construção de poços e cisternas. 
D)  Como aconteceu na transposição do rio Colorado, nos Estados Unidos e em Israel, a transposição do 

rio São Francisco seria uma catástrofe, ocasionando vários impactos na região, não solucionando a 
questão da seca. 

  


