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História

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

Questões de 1 a 30

Instruções

Questões de 1 a 3

 QUESTÃO 1

 QUESTÃO 2

Hist-

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.

ACRÓPOLE. Acrópole significa cidade alta. De
modo geral, toda cidade grega possuía a sua
acrópole, isto é, a parte alta em contraste com a
parte baixa. Não era comum que a acrópole
ficasse situada no centro da cidade, como no caso
de Atenas. A posição da acrópole a transformava
no baluarte natural de defesa e, primitivamente
(séculos XVIII-XII a.C.), na sede do poder político.
Conquistar a acrópole era derrotar a cidade. No
século VI a.C., quando os tiranos tomam o poder,
eles o fazem dominando a acrópole.
ÁGORA. Praça pública das cidades gregas, parte
essencial da polis, sendo ponto convergente de
inúmeras atividades sociais, econômicas,
religiosas e culturais. Sua função dominante,
porém, era política, e o lugar, democrático por
excelência. No decorrer da época arcaica (séculos
VIII-VI a.C.), a vida política da cidade transferiu-se
lentamente da acrópole para a ágora que,
rapidamente, se tomou o centro de toda a
comunidade. Na ágora concentravam-se as
assembléias, os tribunais e demais edifícios
administrativos e políticos. Concomitantemente,
cresceu sua significação no plano religioso: ali
podiam ser encontrados altares, santuários, túmulos
de heróis. Várias cerimônias populares e cívicas se
desenrolavam também na ágora, como, por exemplo,
as dionisíacas. (AZEVEDO,1990, p. 13 -16).

O deslocamento do poder político da acrópole para a ágora,
faz parte, no contexto da evolução dos sistemas democráticos,
da Antiguidade aos dias atuais, da
01) permanência, na Grécia Antiga, de uma sociedade

desigual, dividida em classes, que  separava a população
por critérios de cidadania.

02) transferência do modelo da democracia direta da Grécia
Antiga para as sociedades hoje existentes.

03) separação entre interesses políticos e econômicos, tanto
na Grécia Antiga quanto nas sociedades contemporâneas.

04) defesa da democracia pelos países ricos como
mecanismo para independência econômica das nações
em desenvolvimento.

No contexto das sociedades da Antiguidade, o poder político,
entre os
01) egípcios, assentava-se na escravidão maciça da

população e no lucrativo comércio de escravos, exercido
pela elite proprietária.

02) persas, possibilitou o surgimento de uma sociedade
eminentemente rural, que desconhecia a prática do
comércio e as trocas monetárias.

 QUESTÃO 3
O surgimento de uma cidade está vinculado a diversos fatores,
que variam conforme a época e o espaço.
Em relação à cidade de Natal (RN), pode-se afirmar que sua
fundação ocorreu em função de uma necessidade
01) militar, de assegurar a posse da região contra as

incursões de outros povos.
02) religiosa, de combater o protestantismo que se

estabelecia na região.
03) econômica, de se cultivarem as primeiras mudas de

cana-de-açúcar no Brasil.
04) política, de consolidar a aliança com os índios potiguar

contra os invasores franceses.

Questões 4 e 5
Cristão-novo era o nome pelo qual eram
designados os judeus convertidos ao
cristianismo, contrapondo-se a cristão-velho (que
não tem antepassados judaicos). A expressão
cristão-novo era, com frequência, substituída por
converso e, na Espanha, pejorativamente, por
marrano, que significa “porco”. As conversões
eram sinceras e dificilmente espontâneas,
resultantes, via de regra, da pressão social e de
medidas compulsórias tomadas pelo governo.
(AZEVEDO,1990, p. 115).

 QUESTÃO 4
A conversão dos judeus ao cristianismo esteve ligada ao
processo de desenvolvimento desse povo, ao longo de sua
história.
Em relação a esse processo, pode-se afirmar:
01) A conversão dos judeus ao cristianismo foi uma condição

imposta pelo governo da Roma antiga, para a
permanência dos judeus dentro das fronteiras do Império.

02) As práticas comercial e bancária desenvolvidas pelos
judeus, durante a Baixa Idade Média, impediu que esse
povo sofresse discriminação, podendo praticar livremente
sua religião.

03) Os judeus se tornaram importantes aliados dos reinos
cristãos medievais na luta contra a expansão do
islamismo na Europa e no Oriente Médio.

04) Os judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, não eram
considerados “homens bons”, no Brasil colonial, sendo
impedidos de exercer a vereança.

03) hebreus, determinou o estabelecimento de uma
sociedade igualitária socialmente, na qual a grande fé
religiosa extinguiu qualquer possibilidade de desnível
social.

04) fenícios, variou conforme as cidades-estados, mantendo,
porém, a defesa dos interesses dos grandes
comerciantes e armadores navais.
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 QUESTÃO 5
As perseguições religiosas e a intolerância étnica e racial são
uma constante na história da humanidade. Conflitos têm
ocorrido devido a essas questões, podendo-se apontar
01) as perseguições sofridas pelos bascos, impedidos de

exercer a plena cidadania e excluídos da participação
política, na Espanha atual.

02) a proibição, pelo governo britânico, da participação do IRA
(Exército Revolucionário Irlandês) no processo de
emancipação política do país, devido à sua defesa
intransigente pela manutenção da união com a Grã-
Bretanha.

03) as crises recorrentes, ao longo do século XX, na
Caxemira, disputada pelos paquistaneses, que alegam
o direito à região devido à existência de uma grande
população islâmica, e pelos indianos, que dominam
politicamente.

04) a política russa de imposição da separação política das
ex-repúblicas soviéticas, objetivando aliviar as despesas
públicas do país, em crise econômica desde a
desagregação da URSS.

 QUESTÃO 6
A partir dos conhecimentos sobre o processo de expansão
marítima e comercial europeia, pode-se afirmar que a
01) África, devido a seu caráter atrasado e primitivo, não

estabeleceu contatos políticos e econômicos com a
civilização europeia, sendo menosprezada durante o
processo mercantilista.

02) busca de metais preciosos se tornou um elemento
motivador para o processo das Grandes Navegações,
considerado a fonte de riqueza das nações, no contexto
mercantilista.

03) importância da América do Sul, no contexto das Grandes
Navegações, deve-se, exclusivamente, à sua função de
ponto de apoio e de abastecimento, para as expedições
europeias a caminho das Índias.

04) chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil objetivava
transferir o centro de produção manufatureira e de
especiarias das Índias para a América, mais próxima dos
centros consumidores europeus.

 QUESTÃO 7

A partir da análise do organograma e dos conhecimentos sobre
a estrutura administrativa do Brasil Colônia, é correto afirmar:
01) A instalação do Governo Geral extinguiu as Capitanias

Hereditárias, empreendimento fracassado, em função do
excesso de gastos empreendidos pelos capitães
donatários.

02) O Governo Geral centralizou as decisões administrativas
da colônia, sobrepondo-se a outras instâncias
administrativas coloniais.

03) O governador geral exercia o poder de forma autocrática
e autoritária, sem prestar contas a nenhuma outra
instância administrativa da metrópole ou da colônia.

04) O estabelecimento da União Ibérica extinguiu as estruturas
administrativas coloniais, transferindo todos os órgãos
políticos, então em exercício nas colônias, para a
Espanha.

Questões 8 e 9
I.

A constante veiculação de notícias na TV e em
outros meios de comunicação envolvendo grupos
indígenas de diversas partes do país em busca
da posse de terras cuja presença ancestral lhes
outorga o direito de legítimos donos ou mesmo
de seus rituais e danças, deve chamar a atenção
dos potiguares, habitantes do Estado do Rio
Grande do Norte. Por outro lado, pode ser que
tais notícias nem façam parte do rol de interesses
dos norte-rio-grandenses. Afinal de contas, o Piauí
e o Rio Grande do Norte, segundo a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), não possuem,
oficialmente, populações indígenas. Ironicamente,
os naturais ou habitantes do Rio Grande do Norte
são chamados de potiguares, numa alusão aos
índios Potiguar, que habitavam a costa do estado,
quando os europeus aí aportaram.

II.

No correr do século XIX, os índios apareceriam
nos Censos Demográficos e na documentação
judicial da Comarca do Caicó sob a denominação
de caboclos, demonstrando que, mesmo sob a
marca da discriminação e do preconceito,
teimavam em resistir. Os epílogos desta pesquisa
nos mostram que muito do que se publicou sobre
a História do Rio Grande do Norte precisa ser
revisto, especialmente os escritos que tocam na
presença indígena no estado, e com mais
particularidade, no interior. No caso do Sertão do
Seridó, é preciso que se reveja, também, o papel
que os diferentes grupos sociais, incluindo os
índios, mamelucos e homens de cor (negros,
pardos e mulatos, por exemplo) tiveram, na
constituição das famílias e da cultura da região.
Caso prossigam com êxito as pesquisas sobre
as populações indígenas no Rio Grande do Norte,
quem sabe um dia possamos falar da sua
presença nos dias atuais, se ressurgirem através
do processo da etnogênese. (A CONSTANTE...,
2009).

 QUESTÃO 8
Em relação à presença indígena no Rio Grande do Norte, é
correto afirmar:
01) A população indígena foi integrada à cultura branca e

cristã, provocando o desaparecimento dos traços étnicos,
na população potiguar atual.

02) A inexistência de aldeamentos indígenas, em missões
religiosas, contribuiu para o extermínio, por completo, da
cultura indígena no Rio Grande do Norte.

03) O reconhecimento da existência de comunidades
indígenas na atualidade depende, entre outros fatores, do
processo de autoafirmação e de autorreconhecimento
dessa comunidade.

04) A Guerra dos Bárbaros impediu a expansão da pecuária
pelo sertão, no Período Colonial, prolongando a
resistência indígena até o Período Imperial.

Hist-
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 QUESTÃO 13
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. O lema da Revolução

Francesa representava o ideário desse movimento, que foi

responsável por profundas mudanças na história do Ocidente.

Entre as ideias e as repercussões por ele provocadas, pode-se

apontar a

01) liberdade política como princípio defendido pelos países

da península ibérica, em relação às suas colônias

americanas.

02) igualdade social, como objetivo dos girondinos, durante

a sua retomada ao poder, após a deposição dos

jacobinos, na França pós-revolucionária.

03) fraternidade, como a cooperação militar e financeira

fornecida pelas potências colonialistas aos movimentos

de independência das colônias latino-americanas.

04) crítica ao Antigo Regime, com o abalo às estruturas das

monarquias absolutistas e à política mercantilista, na

Europa.

 QUESTÃO 9
A presença do negro, na formação da sociedade do Rio Grande

do Norte,

01) é explicada pelo lucrativo negócio do tráfico de escravos,

razão fundamental para a utilização da mão de obra

africana na produção da grande lavoura agroexportadora

colonial.

02) se restringiu ao litoral, visto que o negro não se adaptou

à pecuária, atividade desconhecida nas sociedades

africanas pré-coloniais.

03) se diluiu no processo de miscigenação étnica e cultural,

o que contribuiu para o surgimento de uma democracia

racial, na sociedade potiguar.

04) resultou em um choque cultural entre esse grupo e a

sociedade indígena, na medida em que os índios, de

caráter indolente e preguiçoso, se opuseram aos negros,

facilmente adaptáveis à escravidão.

As sociedades africanas que viveram no período que antecede

ao processo de expansão marítima e comercial se tornaram

objeto de vários estudos e controvérsias.

Em relação a essas sociedades, pode-se afirmar que elas

01) se constituíam uma unidade política e cultural, fator que

facilitou a penetração do elemento europeu no continente

africano.

02) variavam na forma de organização política e social,

encontrando-se, nas diversas regiões do continente,

comunidades primitivas, reinos, cidades-estados e

impérios.

03) desconheciam a prática da mineração, tendo o primeiro

contato com o ouro a partir da dominação colonialista

europeia.

04) praticavam a escravidão e o tráfico de escravos em larga

escala, o que influenciou os colonizadores europeus a

adotarem essa prática econômica.

 QUESTÃO 10

É a abolição do roubo e da opressão do homem

pelo homem, quer dizer, abolição da propriedade

privada dos meios materiais e espirituais de

produção e do governo formal; é a destruição da

miséria, da superstição e do ódio entre as

pessoas. Portanto, cada golpe desferido nas

instituições da propriedade privada dos meios de

produção e do governo é um passo rumo. Cada

mentira desvelada, cada parcela de atividade

 QUESTÃO 11
O fragmento de texto se refere ao

01) Socialismo Científico.

02) Socialismo Real.

03) Anarquismo.

04) Comunismo.

 QUESTÃO 12

A ideologia descrita no texto surgiu, no Brasil,

01) durante a Era Mauá, quando o país recebeu uma grande

quantidade de técnicos ingleses, enviados por

investidores desse país para trabalhar no setor industrial.

02) a partir da Primeira República, trazida por imigrantes

italianos, que formaram a base do operariado brasileiro

e contribuíram para o movimento operário.

03) patrocinada por Getúlio Vargas, com o objetivo de

organizar o operariado e contribuir  para a formação de

uma classe operária combativa e consciente.

04) através de agentes da URSS, durante a Guerra Fria, que

buscava expandir os ideais da revolução russa nos

países subdesenvolvidos da América Latina.

Questões 11 e 12

Hist-

humana subtraída ao controle da autoridade, cada

esforço tendendo a elevar a consciência popular

e a aumentar o espírito de solidariedade e de

iniciativa, assim com a igualar as condições é um

passo a mais em sua direção. (É A ABOLIÇÃO...,

2009).
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 QUESTÃO 14
As mudanças climáticas estão intimamente relacionadas ao
desenvolvimento dos métodos de produção.
A partir da análise das informações apresentadas no texto e
dos conhecimentos sobre a Primeira Revolução Industrial,
pode-se afirmar:

01) O efeito estufa se agravou com a Primeira Revolução
Industrial, dando início ao aquecimento global planetário.

02) A existência de grandes reservas de carvão no país e a
superioridade intelectual dos ingleses foram fatores
determinantes do pioneirismo inglês na Revolução
Industrial.

03) O cercamento dos campos contribuiu para o processo
industrial, ao separar o trabalhador dos meios de
produção e, consequentemente, levando a uma
disponibilidade de mão de obra para o setor fabril.

04) O desenvolvimento da agricultura, na Inglaterra do século
XIX, foi decisivo para o aumento da poluição atmosférica
e para o aquecimento global, devido à grande utilização
de agrotóxicos.

 QUESTÃO 15
A análise do texto e os conhecimentos sobre a Segunda
Revolução Industrial permitem afirmar:

01) A ut i l ização da eletr ic idade e do petróleo, entre
outros  fatores, acelerou o ritmo de produção e,
consequentemente, deu início a um processo de
superprodução nos países industrializados.

02) A maior oferta de alimentos e as políticas governamentais
de distribuição de renda, estabelecidas a partir dos
meados do século XIX, contribuíram para o crescimento
populacional.

03) O estabelecimento de um amplo programa de assistência
social e de saúde pública, nos países onde ocorreu a
Segunda Revolução Industrial, ampliou a longevidade da
população, o que se refletiu na queda da taxa de
mortalidade em geral.

04) O aquecimento global se fez sentir de forma mais intensa
nos países mais industrializados, como os do norte
europeu, em função do seu crescimento populacional.

 QUESTÃO 16
Um dos efeitos mais drásticos da industrialização foi a
Primeira Guerra Mundial.
Essa relação se manifesta
01) no atraso do desenvolvimento industrial alemão, devido

à forte concorrência da França, durante o processo de
conquista territorial, o que provocou uma forte rivalidade
entre os dois países.

02) na eclosão da Revolução Russa, que acelerou o processo
industrial no ex-império czarista, tornando-o o maior rival
da indústria inglesa.

03) na disputa imperialista entre a Inglaterra e a Alemanha,
acirrada pela celeuma em torno da construção da estrada
de ferro Berlim-Bagdá.

04) na competição entre a indústria inglesa e francesa,
resultante da conquista militar da Alsácia-Lorena pelos
britânicos.

 QUESTÃO 17
Entre as consequências da Primeira e da Segunda Revolução
Industrial, nas várias regiões do mundo, encontra-se
01) a ampliação do tráfico de africanos escravizados,

objetivando uma maior lucratividade, pela utilização de
uma mão de obra gratuita nas colônias.

02) o incentivo à independência das colônias africanas e
asiáticas, a partir dos meados do século XIX, buscando
ampliar o mercado fornecedor e consumidor dos produtos
industriais europeus.

03) a pressão do governo britânico a tentativas de
desenvolvimento autônomo, em regiões periféricas, como
ocorreu no Brasil, durante o Segundo Império.

04) a proibição do estabelecimento de ferrovias no Brasil,
durante o Primeiro Império, prejudicando o comércio
interno e mantendo a economia do país circunscrita à
exportação de gêneros primários.

Questões de 14 a 17

(A EVOLUÇÃO..., 2009, p. 102).

Hist-
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Questões de 18 a 20
A licença [maternidade] de seis meses atende
a recomendações médicas. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS), a mãe deve
amamentar o bebê por, pelo menos, 6 meses e,
preferencialmente, até os 2 anos. Estudos
mostram que a amamentação e a dedicação da
mãe são fundamentais para a saúde e para o
desenvolvimento, tanto físico quanto emocional,
do bebê. O aleitamento supre as necessidades
de nutrientes e sais minerais nessa fase da
criança, além de colaborar para a formação de
seu sistema imunológico, prevenindo alergias,
obesidade e intolerâncias alimentares. “É
importante que a criança mame no peito, sinta a
pele da mãe, olhe nos olhos dela. Isso ajuda no
seu desenvolvimento cognitivo”, diz Dioclécio
Campos, presidente da SBP.
Mas há quem diga que a ampliação do benefício
pode atrapalhar a mulher profissionalmente e
prejudicá-la na hora de disputar uma vaga com
um homem. Além disso, muitos empresários
consideram um luxo manter uma funcionária
afastada por tanto tempo. “Empregadas e
empregadores não têm noção dos benefícios
desses seis meses de integração total entre mãe
e filho”, diz a senadora. “Gastamos R$ 5 bilhões
por ano com internações no Sistema Único de
Saúde de crianças de até 5 anos e, hoje, sabemos
que a amamentação até os 6 meses reduz casos
de desidratação, problemas respiratórios e outras
doenças.” O sonho de Patrícia é ampliar o
benefício a todas as brasileiras. “Ainda
precisamos vencer o preconceito”, diz. (JORDÃO,
2009, p. 56).

 QUESTÃO 18
A licença maternidade é um dos direitos sociais adquiridos
pela classe trabalhadora ao longo da sua história.
Baseando-se nas informações contidas no texto e na história
dos direitos trabalhistas, no Brasil, pode-se afirmar:
01) Os direitos sociais foram estabelecidos por Juscelino

Kubitschek, com o objetivo de criar uma consciência de
classe nos operários e sindicatos autônomos e livres,
como base de sustentação do governo.

02) A perda de apoio político do governo João Goulart ocorreu
em função da tentativa da retirada de direitos trabalhistas,
como a licença maternidade, objetivando o aumento da
produtividade.

03) O regime militar cancelou todos os direitos sociais,
inclusive a licença maternidade, como estratégia de
repressão aos movimentos sociais dos trabalhadores.

04) A Constituição de 1988 estabelece como direitos sociais
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança,  a  prev idênc ia  soc ia l ,  a  proteção à
maternidade e à infância e a assistência aos
desamparados.

 QUESTÃO 19
A licença maternidade, apesar de ser um direito da mulher, não
tem sido exercida na sua plenitude, devido ao fato de
01) esse benefício encarecer a produção e inviabilizar a

competitividade das empresas, ao manter uma parcela de
trabalhadores sem exercer, ainda que temporariamente,
sua atividade profissional.

02) a licença contribuir para a explosão demográfica, uma vez
que a garantia desse direito incentiva as mulheres a ter
um maior número de filhos.

 QUESTÃO 20
A questão social provocou uma situação de extrema pobreza
e exploração da classe trabalhadora. A conquista de direitos
trabalhistas foi lenta. Contudo, os direitos alcançados não
podem ser considerados uma garantia definitiva.
Ao longo da história recente, esses direitos sociais
01) sofreram derrotas, com a adoção da política neoliberal,

que, buscando diminuir os custos da produção e
associada ao desemprego estrutural e à revolução
tecnológica, enfraqueceu a atuação dos sindicatos.

02) foram unificados e homogeneizados, com a política de
globalização, que unificou os mercados, criou grandes
blocos econômicos e uma legislação trabalhista mundial
única.

03) foram ampliados, nas regiões periféricas, pela grande
força de pressão da OIT (Organização Internacional do
Trabalho),  que conseguiu adotar, nessas regiões, as
mesmas conquistas sociais dos países centrais.

04) surgiram paralelamente ao desenvolvimento da
industrialização, a fim de criar condições dignas de vida
para o operariado e aumentar seu grau de satisfação e
de produtividade industrial.

Questões 21 e 22
A cultura de um povo se faz através de sua história.
Em um País sem memória, iniciativas como esta
são importantíssimas, para lembrar ao povo quem
ele é, assim como a sua história e,
consequentemente, sua cultura. O Arquivo Público
do Estado de São Paulo deu início, no dia 7 de
novembro [2009], a sua participação no projeto
Memórias Reveladas — Centro de Referência das
Lutas Políticas, 1964-1985, uma iniciativa da Casa
Civil da Presidência da República, com a
coordenação do Arquivo Nacional.
O projeto pretende catalogar acervos e colocar à
disposição do público, através da internet, os
registros documentais sobre as lutas políticas no
Brasil durante a ditadura militar.
O Centro de Referência das Lutas Políticas conta
com mais de 13 mil páginas de documentos. Em
2005, a Casa Civil determinou que as instituições
federais transferissem toda a documentação
sobre a ditadura militar para o Arquivo Nacional.
(ARQUIVOS..., 2010).

 QUESTÃO 21
A história do Brasil é marcada por uma série de intervenções
dos militares na vida política da nação.
Essas ações militares ocorreram durante a
01) Guerra do Paraguai, quando o exército exerceu, entre

outros, o papel de “capitão-do-mato”, com o objetivo de
arregimentar soldados para participar no conflito bélico.

02) Proclamação da República, movimento organizado pelo
grupo de militares que objetivava estabelecer um regime
democrático no país, com total autonomia dos governos
estaduais.

Hist-

03) essa conquista ter sido uma medida paternalista e
populista do atual governo, sem base científica, o que
explica a grande oposição do setor empresarial.

04) a mulher enfrentar, na sociedade atual, uma grande
competitividade e preconceito no mercado de trabalho,
aliada à postura empresarial voltada à busca do lucro e
à desinformação quanto aos benefícios trazidos por essa
licença.
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 QUESTÃO 22
Os regimes autoritários se estabeleceram em certos
momentos da história brasileira.
A consolidação desses regimes sempre ocorreu com a
presença e o apoio de um aparelho ideológico de propaganda
e de censura, como
01) na implantação do projeto “Memórias Reveladas”, que

buscou descobrir os responsáveis pelo aparato de tortura,
durante o Estado Novo, buscando processá-los
criminalmente.

02) no governo Dutra, quando a propaganda anticomunista
determinou o fechamento dos sindicatos, proibiu as
greves e suspendeu a legislação trabalhista adotada no
governo Vargas.

03) no estabelecimento do Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), medida do governo Costa e Silva, com
o objetivo de incentivar a organização operária na luta
contra o grande capital.

04) na adoção de slogans como “Ninguém segura esse país”
e na utilização da conquista do tricampeonato da Copa
do Mundo de Futebol pela seleção brasileira como um
elemento de propaganda do regime militar.

 QUESTÃO 23

A charge faz uma inferência
01) ao apoio dado pelo povo palestino ao processo de

extermínio do judeus, nos campos de concentração
nazistas.

02) à construção do “Muro de Sharon” por Israel, entre esse
país e a Cijordânia, isolando a população palestina dessa
região.

03) à política do governo fundamentalista afegão de
estabelecer campos de extermínio para elementos do
povo judaico que penetrar em seus territórios.

04) ao não reconhecimento do governo do Irã da ocorrência
do Holocausto e da dizimação em massa dos judeus,
durante a Segunda Guerra Mundial.

 QUESTÃO 24
Muitos analistas tentaram encontrar semelhanças entre a crise
financeira atual e a Crise de 1929, entre elas, o papel do Estado.
Entre as características da Crise de 1929, se destaca
01) a forte intervenção do Estado na economia, impedindo

que a lei do mercado estabelecesse o equilíbrio entre a
oferta e a procura e, consequentemente, da produção
industrial.

 QUESTÃO 25
Por muitos anos, a explicação econômica do
fascismo reinou absolutamente entre os
estudiosos do tempo. De fato, ela se mostra
satisfatória em certos aspectos, mas insuficiente
quando são analisadas as rejeições e as
afirmações do fascismo. Para os chamados
“economicistas”, os capitalistas da Itália e da
Alemanha se viram frente a frente com uma classe
operária organizada e revolucionária após a
Primeira Guerra Mundial e nos anos que se
seguiram à Grande Depressão. Para que o
movimento organizado da classe trabalhadora
fosse esmagado, o grande capital se aliou aos
partidos fascistas a fim de empreender uma
contra-revolução. [...]
Tal análise restringe o que aconteceu nas
décadas de 20, 30 e 40 do século XX a um projeto
político de poucos homens, que seriam os
responsáveis por tudo que aconteceu. Como
observa o prof. Alcir Lenharo: ‘’para uma
abordagem histórica do fenômeno nazista, faz-
se primordial desvendá-lo não como uma obra
de meia dúzia de endemoninhados; é preciso
alcançar a dimensão social de uma experiência
originária de sérios embates, fruto da crise por
que passava o mundo capitalista”. (MARQUES;
FARIA; BERUTTI,1993, p. 135).

O texto afirma que o fascismo
01) se constituiu um fenômeno que se restringiu ao período

entre-guerras, unicamente na Europa.
02) manteve as mesmas formas, apesar de variar no tempo

e no espaço.
03) foi fruto da crise do mundo capitalista, ganhando uma

dimensão social que extrapolava a questão meramente
econômica.

04) correspondeu ao projeto político de um restrito grupo de
homens com valores demoníacos, sendo este o fator
básico da consolidação do regime.

03) Intentona Integralista, momento em que o exército apoiou
a Ação Integralista Brasileira (AIB), na tentativa de derrubar
Getúlio Vargas do poder e estabelecer o fascismo no
Brasil.

04) ditadura militar, quando os militares da Escola Superior
de Guerra (ESG) defendiam a repressão aos opositores
do regime e a posterior devolução do poder aos civis, que
defendiam a abertura ao capital estrangeiro.

 QUESTÃO 26
Em agosto de 1945, a humanidade se surpreendia e se
horrorizava com a destruição nuclear provocada pelas bombas
de Hiroshima e Nagazaki.
Em relação a esse acontecimento, pode-se afirmar que a
utilização das bombas
01) visava acelerar o fim da guerra, visto que os Estados

Unidos estavam se exaurindo economicamente com o
prolongamento do conflito.

02) foi uma ação que objetivava demonstrar o poderio bélico
dos Estados Unidos à União Soviética, um prenúncio da
Guerra Fria.

03) cessou a ação dos kamikazes, que, de uma forma eficaz,
dizimavam a frota marítima norte-americana no Atlântico.

04) forçou um pedido de desculpas oficial dos Estados
Unidos ao Japão, que reconheceram essa ação como um
erro político e militar.

Hist-

02) a grande concorrência que a indústria alemã exercia no
mercado europeu, conquistando mercados tradicionalmente
dominados pelos produtos norte-americanos.

03) a derrocada do Estado liberal, que, incapaz de estabelecer
políticas distributivas de renda, causou a retração da
produção e a escassez da oferta de produtos.

04) o liberalismo econômico, baseado em princípios teóricos
contrários ao estabelecimento de medidas reguladoras
que contivessem a propagação dos efeitos da Crise.
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 QUESTÃO 27

Em 20 de julho de 1969, o astronauta Buzz Aldrin foi fotografado
por seu colega Neil Armstrong pisando o solo lunar, durante
a missão Apollo 11, durante o período da “corrida espacial”.
Os conhecimentos sobre esse período da história recente
permitem afirmar que a chegada do homem à lua
01) demonstrou o acirramento da disputa ideológica entre o

bloco capitalista e socialista, fruto da propaganda
ideológica da Guerra Fria.

02) marcou a maior conquista científica da humanidade, cujos
resultados na área da medicina biomolecular
beneficiaram toda a população mundial.

03) resultou de um esforço conjunto entre os Estados Unidos,
a Inglaterra, a União Soviética e a China, e foi parte da
primeira etapa da instalação da atual estação espacial.

04) representou uma propaganda negativa e um fracasso da
corrida espacial, pelo fato de a fotografia ter sido
desmascarada como uma farsa, realizada para desviar
a atenção da população dos problemas econômicos
atravessados pelo país.

 QUESTÃO 28
A escolha da África do Sul para sediar primeira
Copa do Mundo na África, em 2010, foi o resultado
natural da perda desse país na disputa para sediar
a Copa anterior. Este será o maior evento esportivo
no continente africano, que, até então, não sediou
nenhuma Copa do Mundo, nem Olimpíadas. A
escolha da África do Sul ocorreu em 15 de maio
de 2004, em Zurique. A Líbia e Tunísia, também
concorrentes, desistiram da competição. Apesar
do fraco retrospecto em Copas, a África do Sul foi
escolhida devido à sua infraestrutura. A seleção
sul-africana venceu a Copa Africana de 1996 e
participou apenas das Copas de 1998 e de 2002,
sendo eliminada na primeira fase em ambas as
edições. A África do Sul não se classificou para a
Copa de 2006, na Alemanha. (A ESCOLHA..., 2010).

A escolha da África do Sul como a sede da Copa do Mundo
de Futebol, em 2010, deve-se, entre outros fatores,
01) ao fim do apartheid, regime segregacionista que

contribuiu para a exclusão da África do Sul de competições
esportivas internacionais, durante sua vigência.

02) ao atraso econômico da África do Sul, em relação ao
continente africano, sendo a Copa do Mundo uma
possibilidade para a entrada de recursos no país.

 QUESTÃO 29
Em 11 de setembro de 2001, o mundo parava, consternado,
acompanhando, pela televisão, o ataque às Torres Gêmeas,
em Nova Iorque. Esses ataques provocaram grande
repercussão mundial, contribuindo para a mudança da
geopolítica mundial.
O ataque as Torres Gêmeas
01) enfraqueceu a liderança dos Estados Unidos no plano

mundial, ao demonstrar a vulnerabilidade do sistema de
defesa norte-americano.

02) contribuiu para a formulação da Doutrina Bush, que
estabeleceu uma política externa militarista e agressiva
dos Estados Unidos.

03) resultou da aliança entre os povos e os governos
islâmicos mundiais, objetivando a destruição desse centro
capitalista mundial.

04) provocou a autodissolução da ONU (Organização das
Nações Unidas), por se mostrar incapaz de manter a paz
mundial.

 QUESTÃO 30

A ilustração e os conhecimentos sobre a Conferência do Clima
de Copenhague permitem afirmar:
01) As alterações climáticas provocadas pelo aquecimento

global  são irreversíveis, e nada mais pode ser feito pelo
homem.

02) O aumento da área de desertificação atingiu, de forma
devastadora, as florestas e as geleiras, provocando uma
perda da coloração do céu.

03) A posição da China e dos Estados Unidos, em não
estabelecer metas de redução na emissão de CO2, foi um
dos motivos da impossibilidade de um acordo definitivo.

04) A ausência de acordo sobre as empresas que atuariam
nas obras de contenção dos desastres naturais
impediram a assinatura do documento final da
Conferência de Copenhague.

Hist-

03) à força política da minoria branca que governa a África do
Sul, intimamente ligada às grandes corporações que
patrocinam eventos esportivos mundiais.

04) ao protetorado que a Inglaterra estabelece sobre a África
do Sul, o que possibilita grandes investimentos no setor
da infraestrutura.
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Geografia

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

Questões de 31 a 60

Instruções

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.

O espaço geográfico corresponde ao espaço que está sendo ou foi construído pelo homem.
Considerando-se os conhecimentos sobre a produção e a organização do espaço geográfico, é correto afirmar:
01) As desigualdades espaciais dependem unicamente do grau de desenvolvimento tecnológico de cada sociedade.
02) A organização do espaço geográfico é determinada por relações socioeconômicas de poder e de dominação de um grupo

sobre outro.
03) Os espaços são partes constituintes de diferentes processos históricos, por materializarem as relações entre diferentes

sociedades.
04) Os espaços transformados, que se traduzem em diferentes tipos de paisagem, foram produzidos, exclusivamente, pela

dinâmica da natureza.

 QUESTÃO 31

Questões 32 e 33

 QUESTÃO 32
A partir da análise do mapa e dos conhecimentos sobre coordenadas geográficas, fusos horários e representações cartográficas,
pode-se afirmar:
01) O mapa foi confeccionado sobre uma projeção cônica, ideal para representar toda a superfície terrestre.
02) A distância longitudinal de B em relação a A é de 90º L, e A apresenta um atraso de seis horas em relação a B.
03) O mapa cartografado é do tipo específico, pois reproduz, com perfeição, todas as zonas térmicas da Terra.
04) As coordenadas geográficas dos pontos A e B são, respectivamente, 60º de latitude sul e 0º de longitude.

 QUESTÃO 33
Os conhecimentos sobre oceanos e mares permitem afirmar:
01) O mar Mediterrâneo, assinalado no mapa por I, comunica-se com o oceano Atlântico através do estreito de Bósforo.
02) As maiores profundidades oceânicas conhecidas e os maiores portos do mundo se encontram localizados no oceano Atlântico.
03) A corrente marítima de Humbold, destacada no mapa, além de provocar queda na temperatura do litoral chileno, contribui

para o surgimento do deserto de Atacama.
04) O mar de Aral, mar aberto situado entre Israel e Jordânia, simboliza o que pode ocorrer com outros mananciais do planeta,

se o ritmo atual do uso irracional da água doce continuar.
 QUESTÃO 34
Características geográficas específicas dão origem a ventos regionais, como as brisas e as monções.
Sobre esse tipo de ventos, pode-se afirmar:
01) Nas áreas de grande diferença de temperatura e de pressão, entre as massas continentais e oceânicas, tanto as brisas

quanto as monções se dirigem do mar para o continente.
02) Nas áreas frias e de baixa pressão, os ventos regionais tendem a se deslocar, durante o ano, do continente para o mar.
03) Nas áreas equatoriais, as brisas sopram durante o dia em altitudes elevadas, devido ao calor próximo ao solo, e, à noite,

invertem de direção.
04) As áreas de alta pressão, no inverno, situam-se no continente asiático, de onde partem as monções em direção ao oceano

Índico, ocasionando um período seco no sul e no sudeste do continente.

Geo-

UERN 2 20101.p65 29/1/2010, 11:308



Processo Seletivo 2010 - UERN 2 9

 QUESTÃO 35
A crosta terrestre, nas áreas emersas, é formada por três tipos
de estruturas geológicas, que se caracterizam pelos tipos de
rochas predominantes, pelo seu processo de formação e pelo
tempo geológico do seu surgimento.
Essas estruturas são
01) os dobramentos modernos, formados por rochas

cristalinas flexíveis e maleáveis, em áreas de divergência
de placas tectônicas.

02) os escudos cristalinos, áreas estáveis, comparadas às
tectônicas, que correspondem aos primeiros núcleos de
rochas emersas, desde o início da formação da crosta
terrestre.

03) as bacias sedimentares recentes, formadas no período
Quaternário da Era Cenozoica, em geral, associadas à
ocorrência de combustíveis fósseis.

04) os maciços antigos, cuja pressão do magma provoca
fraturas e, posteriormente, o deslocamento horizontal de
grandes blocos, soerguendo e rebaixando a superfície.

 QUESTÃO 36
A geomorfologia analisa as formas de relevo
focalizando suas características morfológicas,
materiais componentes, processos atuantes e
fatores controlantes, bem como a dinâmica
evolutiva. Compreende os estudos voltados para
os aspectos morfológicos da topografia e da
dinâmica responsável pelo funcionamento e pela
esculturação das paisagens topográficas. (ADAS,
1998, p. 250).

O texto e os conhecimentos sobre agentes internos e externos
do relevo permitem afirmar:
01) Os efeitos dos terremotos de grandes proporções sobre

o relevo são sempre resultantes do desmoronamento de
camadas de rochas no interior da Terra.

02) O vulcanismo é um fenômeno de grande importância na
história geológica da Terra, pois é responsável pela
formação e pela expansão do fundo oceânico e das
dorsais suboceânicas.

03) O rio escoa para o mar ou para um lago, depositando uma
carga detrítica que é carregada pela erosão, dando origem
a planícies de inundação.

04) As altas amplitudes térmicas registradas nas regiões de
clima úmido são responsáveis pela decomposição das
rochas.

 QUESTÃO 37

A análise dos perfis de solo, aliada aos conhecimentos sobre
o processo de formação e de evolução dos solos, permite
concluir que

01) I, apesar de ser um solo aluvial, é pouco intemperizado,
devido à resistência ao desgaste da rocha de origem.

02) II representa um cambissolo eluvial de espessura média,
desprovido dos horizontes B e C e típicos de regiões
áridas.

03) III corresponde a um litossolo jovem, típico de relevo
inclinado, pois apresenta um incipiente desenvolvimento
do horizonte B.

04) IV faz parte da categoria dos solos zonais, porque
apresenta os horizontes bem caracterizados, em virtude,
principalmente, do clima onde se desenvolve.

 QUESTÃO 38
A sequência correta das formações vegetais encontrada a partir
do extremo norte do continente africano, a 0º de latitude, está
indicada na alternativa
01) Vegetação mediterrânea, vegetação desértica, estepe,

savana e floresta equatorial.
02) Vegetação desértica, estepe, savana, floresta tropical e

floresta equatorial.
03) Pradaria, floresta equatorial, estepe, vegetação desértica

e vegetação mediterrânea.
04) Floresta subtropical, pradaria, vegetação desértica, savana

e floresta tropical.

 QUESTÃO 39
O IDH pode ser utilizado para comparar as realidades
socioeconômicas de países ou regiões do planeta.
Sobre o IDH brasileiro, pode-se afirmar:
01) É o mesmo, quanto a seus valores, para todo país, sem

apresentar diferenças regionais.
02) Apresenta-se como o mais elevado, entre os países

latino-americanos.
03) Tem seu atual desempenho influenciado pelo aumento

da pobreza e da exclusão social.
04) Sua evolução indica o aumento do PIB per capita, do nível

de instrução e da expectativa de vida ao nascer.

 QUESTÃO 40
Os conhecimentos sobre os aspectos demográficos
brasileiros permitem afirmar:
01) O acúmulo populacional no litoral setentrional do

Nordeste está diretamente relacionado ao processo de
ocupação histórica do país, desde a época da colonização.

02) As condições de sobrevivência nas metrópoles do
Sudeste, agravadas pela falta de empregos temporário
e informal, foram fundamentais para a migração de retorno
de nordestinos.

03) O setor terciário é o que mais emprega no país, porque
apresenta uma maior diversificação de atividades, além
do fato de seus serviços  utilizarem tanto mão de obra
qualificada quanto de baixa qualificação.

04) O aumento do PIB das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
proporcionado pelo agronegócio e pela desconcentração
industrial, colocou o país em uma posição privilegiada,
logo após países ricos e desenvolvidos, como a Noruega,
no ranking do IDH mundial.

Geo-
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 QUESTÃO 41

A análise da tira permite afirmar que a personagem que representa a mãe, na historinha, revela um sentimento de
01) xenofobia, no quadro 2.
02) preconceito étnico, no quadro 3.
03) preconceito racial, no quadro 4.
04) preconceito alimentar, no quadro 5.

 QUESTÃO 42
Segundo dados oficiais do IBGE, os brasileiros que moram em cidades são maioria, nos dias atuais.
Em relação à urbanização brasileira, pode-se afirmar:
01) Ocorreu de forma rápida e desordenada, a exemplo da formação e do crescimento de aglomerados urbanos que, sem

planejamento e infraestrutura, enfrentam uma série de problemas de exclusão socioespacial.
02) Apresenta uma vastidão de problemas urbanos, como desabamentos de encostas desnudas, no período de chuvas, quando

a natureza é a principal vilã do espaço urbano.
03) Possui uma rede urbana complexa e bem articulada, em todo o território nacional, e apresenta os mais elevados níveis

de hierarquia urbana.
04) Tem como origem principal dos seus problemas as migrações externas, resultante da abertura econômica, que provocou

a vinda de imigrantes para as metrópoles regionais, pela promessa de empregos na área da construção civil, em expansão.

 QUESTÃO 43
Sobre o espaço da produção, no Brasil, é correto afirmar:
01) A acentuada modernização da matriz de transportes e dos meios de comunicação contribui para assegurar a concentração

das atividades industriais no Centro-Sul do país.
02) O setor industrial vem apresentando retração, nos últimos meses, e os ramos mais atingidos pela queda na produção e

na exportação são os de bens de capital e os de bens intermediários.
03) A área destinada ao cultivo de soja tem sofrido encolhimento, em razão do avanço das fronteiras agrícolas voltadas para

a produção do biodiesel, o mais recente produto do agronegócio brasileiro.
04) A principal reivindicação do país, na Rodada de Doha, foi sua inclusão nos subsídios agrícolas gerados pelos países centrais

da economia capitalista.

 QUESTÃO 44
Com base nos conhecimentos sobre os domínios naturais do espaço brasileiro, pode-se afirmar que o domínio
01) do Cerrado ocorre em clima tropical semiúmido, com presença de vegetais caducifólios, relevo planáltico e solos bastante

ácidos e laterizados.
02) das pradarias ocupa região de clima subtropical úmido, com vegetação herbácea exuberante e uma vasta rede hidrográfica

de drenagem criptorreica.
03) da Caatinga possui solos pobres em minerais ricos em matéria orgânica, onde se desenvolve uma vegetação perenifólia

e pobre em biodiversidade.
04) das Aracáurias é formado por uma densa floresta aciculifoliada, com grande biodiversidade, que cobre as extensas planícies

do sul do país.

Geo-
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 QUESTÃO 45
A consciência de que o desenvolvimento baseado na
destruição dos recursos naturais traria consequências
devastadoras para o Brasil incentivou a busca de soluções para
buscar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, cuidar da
conservação do meio ambiente.
Sobre a questão ambiental, no Brasil, é correto afirmar:
01) As Unidades de Conservação foram criadas com a

finalidade de preservar a integridade dos ecossistemas.
02) As Agências de Preservação e Uso Sustentável permitem

apenas o uso indireto dos recursos naturais, proibindo
seu manejo, ainda que seja uma exploração racional.

03) Os governos militares elaboraram projetos de
desenvolvimento voltados, primeiramente, para a
conscientização da população quanto à necessidade do
desenvolvimento sustentável.

04) O atual modelo de desenvolvimento capitalista implantado
no país, com relação ao meio ambiente, parte do princípio
de que o atendimento das necessidades básicas da
população, no presente, não deve comprometer o padrão
de vida das gerações futuras.

 QUESTÃO 46
Constitui-se uma característica do processo de urbanização,
no atual momento do capitalismo globalizado,
01) o inchaço populacional, nas grandes metrópoles dos

países emergentes, devido à não expansão dos sítios
urbanos.

02) a formação de megacidades, centros urbanos com
população acima de 10 milhões de habitantes, nos países
em desenvolvimento da América Latina e da Ásia.

03) a redução da especulação imobiliária nos grandes
centros urbanos, do mundo subdesenvolvido, que
promoveu o acesso às boas condições de moradia para
toda a população.

04) a diminuição da sobrecarga de infraestrutura urbana nos
países pobres, que vêm sendo administrados por políticas
públicas bem sucedidas, na solução de problemas
sociais e ambientais, nas cidades.

 QUESTÃO 47
Sobre população mundial, é correto afirmar:
01) Os países ricos endureceram as políticas de imigração

e fortificaram suas fronteiras, com exceção de UE (União
Europeia), onde o fluxo de imigração é fundamental para
manter o equilíbrio populacional.

02) A crise econômica mundial agravou o quadro de
desemprego estrutural, que atingiu mais profundamente
o setor informal da economia.

03) O ciclo migratório dos países pobres está em fase de
esgotamento, devido ao fato de a crescente automação
das atividades econômicas exigir, cada vez mais, mão de
obra qualificada.

04) A dinâmica do crescimento populacional mundial está se
modificando e a redução da fecundidade, aliada ao
aumento da expectativa de vida, nos países em
desenvolvimento, confirma esse fato.

 QUESTÃO 48
Em relação ao modelo de industrialização adotado pelos
países de industrialização tardia, ou, como ficaram conhecidos
a partir da globalização, mercados emergentes, pode-se
afirmar:
01) A produção voltada para a exportação impediu o

desenvolvimento de tecnologia local.
02) O modelo adotado no Brasil se baseou na substituição

das importações, com a finalidade de eliminar a
dependência externa.

 QUESTÃO 49
Os efeitos da Revolução Tecnológica e Científica têm se
manifestado, em todo o planeta e, entre eles, encontra-se a
01) redução numérica nos postos de trabalho.
02) inclusão, cada vez maior, de mão de obra pouco

especializada.
03) alteração na legislação trabalhista, que garantiu direitos

mais amplos aos trabalhadores com vínculo empregatício.
04) eliminação do fenômeno da terceirização dos setores

produtivos ligados à tecnologia informacional.

Questões 50 e 51
Para responder a essas questões, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. Em seguida,
marque, na FOLHA DE RESPOSTAS, a alternativa que indica a
sequência correta, de cima para baixo, de acordo com o
seguinte código:

01) V V F F
02) F F V V
03) V F V F
04) V V V V

 QUESTÃO 50
Sobre a produção de biocombustíveis, no Brasil, é correto
afirmar:
(  ) A preocupação com o meio ambiente e a possibilidade

de esgotamento das fontes não renováveis de energia
são fatores que levaram ao desenvolvimento da produção
de biocombustíveis.

(  ) O espaço físico do país favorece a produção de
biocombustíveis, pelo fato de apresentar condições
adequadas para o cultivo do milho e da beterraba,
matérias-primas para a produção do etanol.

(  ) A redução da área plantada destinada à produção de
alimentos e o aprofundamento da questão fundiária
constituem-se riscos socioeconômicos da produção de
biocombustíveis.

(  ) Os riscos ambientais são de intensa gravidade, na
produção dos biocombustíveis, pois a expansão de
policulturas compromete a biodiversidade dos
ecossistemas regionais.

03) O processo de industrialização, em todos os países, teve
início na década de 50 do século passado e foi baseada,
exclusivamente, no capital estrangeiro.

04) O modelo de industrialização iniciado a partir de 1985 deu
ênfase às plataformas de exportação e à exclusividade do
capital estatal.

 QUESTÃO 51
Sobre o reflexo do desenvolvimento econômico no meio
ambiente, é correto afirmar:
(  ) Os impactos ambientais provocados pelo uso

indiscriminado de tecnologia comprometem o uso
sustentável dos recursos naturais.

(  ) Os agrotóxicos utilizados na monocultura alteram a cadeia
alimentar, acarretando prejuízos ao equilíbrio ecológico.

(  ) A inversão térmica, nos ambientes urbanos, ocorre,
geralmente, no inverno, provocando a retenção de
poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera.

(  ) O aquecimento global é responsável por mudanças
climáticas que podem afetar a provisão de água doce no
planeta.

Geo-

UERN 2 20101.p65 29/1/2010, 11:3011



Processo Seletivo 2010 - UERN 2 12

 QUESTÃO 52
O desenvolvimento e a estabilidade da África dependem, em
grande parte, da solução de conflitos que ocorrem em regiões
do continente.
Sobre esses conflitos e tensões, é correto afirmar:
01) A degradação da Nigéria, um dos países mais pobres e

populosos do continente, permitiu a formação de grupos
armados, entre eles, piratas, que atacam navios, no
oceano Atlântico.

02) Os conflitos na Somália foram financiados pela extração
ilegal de diamantes e, embora oficialmente extintos, os
embates continuam em várias regiões do país.

03) O Togo, apoiada pelo governo islâmico e com suas forças
armadas reforçadas por jovens combatentes
estrangeiros, mantém ligações com a rede terrorista
Al  Qaeda e utiliza os métodos terroristas desta
organização com a finalidade de conseguir recuperar o
território da Eritreia.

04) Os atuais conflitos têm, entre suas causas, o traçado de
fronteiras feito pelos antigos colonizadores europeus, que
resultou na formação de áreas de tensão pela disputa de
recursos naturais, como o petróleo.

 QUESTÃO 53
A divisão do território brasileiro em complexos regionais
considera os principais aspectos naturais associados à
realidade de cada área. Seus limites não são fixos e seus
contornos são dinâmicos.
Em relação à divisão regional do Brasil em complexos
regionais, pode-se afirmar:
01) A Região Sudeste, a mais dinâmica e diversificada

economicamente, é formada pelos estados de Minas
Gerais, Espíríto Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

02) Os limites do Nordeste, a região mais expropriada, durante
a colonização, se estabelecem, no interior, pelo domínio
do clima tropical úmido, que abrange, também, o norte
do Espírito Santo.

03) Os limites da Amazônia, cuja ocupação desordenada
provoca sérios problemas ambientais, têm seu traçado
estabelecido pela área original de cobertura da floresta,
incluindo toda a Região Norte, o norte do Mato Grosso e
o oeste do Maranhão.

04) A Região Centro-Oeste, de ocupação recente, em
decorrência do agronegócio e da pecuária extensiva, foi
beneficiada com parte do Tocantins, por apresentarem
características geográficas semelhantes.

 QUESTÃO 54
A organização socioeconômica de uma região resulta da forma
como ela foi estruturada, ao longo da história.
Entre os fatores históricos que justificam a desigualdade
socioeconômica existente entre as regiões Nordeste e Sudeste,
do Brasil, pode-se indicar
01) a concentração fundiária no Sudeste, desde a criação da

Lei das Sesmarias, no Período Colonial.
02) o sistema produtivo nordestino, organizado, sempre, para

atender ao mercado interno.

 QUESTÃO 55
Uma importante expansão da economia globalizada é a
formação de blocos econômicos e sobre esses blocos, é
correto afirmar:
01) Os blocos econômicos, ao reduzirem barreiras

alfandegárias, práticas protecionistas e regulamentações
nacionais, tornam-se mecanismos para abrir as fronteiras
de cada nação para o livre fluxo de capitais.

02) O Nafta é uma união aduaneira que permite a livre
circulação de capitais, serviços e pessoas.

03) O Mercosul recebeu recentemente a adesão do Chile,
através do Acordo 4 + 1, ao mesmo tempo em que trocou
o principal parceiro, os Estados Unidos, pela China.

04) Os diversos acordos firmados entre os países membros
da OMC (Organização Mundial de Comércio) eliminaram
as barreiras comerciais, mesmo entre aqueles não
participantes de blocos econômicos.

 QUESTÃO 56
Sobre o cenário geopolítico mundial, nos dias atuais,
pode-se afirmar:
01) A multipolaridade na ordem mundial domina o cenário das

relações internacionais, desde o fim da Primeira Guerra
Mundial.

02) O rápido crescimento econômico dos países emergentes
reforça as diferenças étnicas e culturais existentes entre
estes e os países subdesenvolvidos.

03) A bipolaridade do mundo contemporâneo se caracteriza
pela divisão do poder entre países ricos, como os Estados
Unidos, e emergentes, como a China.

04) A América Latina passou, nos últimos anos, por um
período de privatizações e de eliminação de barreiras em
relação aos investimentos estrangeiros, como
consequência da adoção de políticas econômicas
neoliberais.

 QUESTÃO 57
A crise mundial, iniciada nos Estados Unidos, se espalhou
pelo mundo, no final de 2008, afetando o mercado de trabalho
de diversos países.
Sobre esse efeito da crise, pode-se afirmar que o desemprego
01) aumentou, sobretudo nos países subdesenvolvidos,

atingindo, principalmente, a população imigrante.
02) resultante da crise é denominado de estrutural ou

tecnológico, devido ao fato de o maior número de
demissões ocorrer no âmbito das indústrias.

03) conjuntural afeta de maneira desigual homens e mulheres,
sendo estas as mais prejudicadas.

04) provocado pela crise apresentou um ponto positivo, que
foi a melhoria da qualidade de emprego, para os
trabalhadores formais.

Geo-

03) o domínio político de elites, no Nordeste, que se
apropriaram política e economicamente do espaço, desde
a colonização.

04) a utilização de mão de obra escrava, até o Período
Imperial, que deixou marcas profundas na sociedade do
Sudeste, ao contrário do Nordeste.
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 QUESTÃO 58
A solução para os grandes problemas ambientais
requer acordos e ações entre países, os quais
possibilitem a recuperação do planeta, a qual está
intimamente relacionada com a formação de
sociedades mais justas. São igualmente
importantes os diversos movimentos sociais que
se estruturam a partir de ações voltadas para a
conservação ambiental. (LUCCI, 2003, p. 281).

A análise do texto e os conhecimentos sobre a questão
ambiental permitem afirmar:
01) O principal objetivo das ONGs (Organizações Não

Governamentais) é fornecer recomendações práticas
sobre como alcançar o desenvolvimento sustentável no
século XXI.

02) A Agenda 21 afirma que a conservação ambiental do
planeta não pode ser alcançada sem a erradicação da
pobreza e a diminuição das desigualdades sociais.

03) A necessidade de se obterem divisas com a exportação
de recursos naturais faz com que os países desenvolvidos
utilizem seus recursos em um ritmo muito mais acelerado
que o da regeneração.

04) O Encontro sobre o Clima, em Copenhague, estabeleceu
metas definitivas de redução de emissão de gases do
efeito estufa, que deverão ser cumpridas por todos os
países do mundo, sobretudo pelos países pobres, até
2012.

 QUESTÃO 59
As zonas fisiográficas são áreas que se
distinguem das demais, a partir de critérios
geográficos, como os aspectos físicos, humanos
e econômicos.  (FELIPE et al, 2004, P. 75).

Sobre as zonas fisiográficas do Rio Grande do Norte,
pode-se afirmar que a Zona
01) Interior da Costa é a maior, desempenhando um

importante papel de divisor de águas, para as bacias do
leste do Estado.

02) das Serras Centrais corresponde à porção mais
urbanizada do território potiguar e a que possui as maiores
médias térmicas e os menores índices pluviométricos do
Estado.

03) do Baixo Apodi-Açu é de grande importância econômica
para o RN, pois abrange municípios envolvidos na
extração de petróleo e de gás natural, e na produção de
frutas tropicais.

04) Costeira Oriental apresenta baixa densidade demográfica,
em decorrência do clima semiárido, dos solos rasos e
improdutivos e da existência de uma rede hidrográfica
intermitente.

 QUESTÃO 60
Sobre os aspectos econômicos do Rio Grande do Norte, é
correto aifrmar:
01) A carcinicultura voltada para o consumo interno é

praticada, exclusivamente, no litoral oriental do Estado.
02) O petróleo e o gás natural são, atualmente, extraídos de

poços localizados na plataforma continental, uma vez que
a exploração em terra se encontra em fase de
esgotamento.

03) O setor primário da economia é o mais amplo para efeito
de cálculo do PIB, em virtude do crescimento do
agronegócio destinado à produção de frutas tropicais para
exportação.

04) A rodovia Rota do Sol, que liga Natal às praias localizadas
no sul da cidade, faz parte das ações que contribuíram
para o desenvolvimento do turismo local.
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