
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 

 

 

VESTIBULAR 2013.1  
2a FASE - 2ºDIA    

GEOGRAFIA E HISTÓRIA  
 

APLICAÇÃO: 17 de dezembro de 2012 

DURAÇÃO: 04 HORAS 

INÍCIO: 09h00min 

TÉRMINO: 13h00min 

 

 

Após receber o seu cartão-resposta, copie nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra  

com letra de forma, a seguinte frase: 

Estima-se o ator pelo ato.  

                   ATENÇÃO! 
 

 Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)  

questões com 4 (quatro) alternativas cada,  

distribuídas da seguinte forma: 

PROVA III - Geografia (20 questões: 01 - 20), 

PROVA IV - História (20 questões: 21 - 40). 

 Ao sair definitivamente da sala, o candidato 

deverá assinar a folha de presença e  

entregar ao fiscal de mesa: 

 o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado; 

 o CADERNO DE PROVAS. 

 Será atribuída nota zero, ao candidato que não entregar seu CARTÃO-RESPOSTA.  

     

 

 

 

     

NÚMERO DO GABARITO 

 

Marque no local apropriado 

do seu cartão-resposta o número 1 
que é o número do gabarito 

deste caderno de prova e que 
também se encontra indicado no 

rodapé de cada página. 
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PROVA III - GEOGRAFIA 
 

01. A parte sólida e a parte com material em 
estado de fusão da Terra correspondem, 

respectivamente, à 

A) criosfera e à litosfera. 

B) litosfera e ao magma. 

C) hidrosfera e ao magma. 

D) troposfera e à criosfera. 

 

02. Em um rio, quando o volume e a velocidade 

da água aumentam de maneira considerável, a 
atividade predominante que o curso fluvial tende a 
apresentar em seu leito é de 

A) erosão linear e aprofundamento do vale. 

B) acumulação de sedimentos e abertura do vale. 

C) acumulação de sedimentos e alargamento da 

planície fluvial. 

D) erosão lateral e aumento da alteração das 
rochas pelo intemperismo. 

 

03. As formações vegetais que vivem em solos 

profundos, em áreas submetidas à influência de 

climas úmidos correspondem à 

A) vegetação de estepes, com pequena variação 
florística. 

B) floresta equatorial, rica em biodiversidade. 

C) vegetação xerófila, rica em cactáceas. 

D) floresta temperada, com grande variação 

florística. 

 

04. Tsunamis ou grandes marés oceânicas são 
decorrentes de 

A) pequena profundidade oceânica nos locais em 
que elas se originam, provocando o 

deslocamento súbito das águas oceânicas para 
o talude continental. 

B) abalos sísmicos em que o epicentro se localiza 
em distantes áreas continentais. 

C) sismos em áreas oceânicas, motivando o 
deslocamento das ondas na direção da costa, 
onde menor é a profundidade e aumentando o 

atrito das águas com o fundo do mar. 

D) erupções vulcânicas continentais, cujo 
deslocamento do material magmático se 
orienta na direção do litoral. 

 

 

05. Sabe-se que para localizar-se corretamente 

qualquer fato geográfico são necessários 
conhecimentos essenciais sobre pontos cardeais, 

colaterais, hemisféricos, rede de coordenadas, 
entre outros. Sobre esse aspecto, é correto afirmar-
se que a cidade de Fortaleza localiza-se 

A) no hemisfério boreal, próximo da linha 
equatorial. 

B) no hemisfério norte, ao sul do trópico de 

Capricórnio. 

C) no hemisfério sul, a leste da linha equatorial. 

D) no hemisfério austral, a oeste do meridiano de 
Greenwich. 

 

06. Assinale a alternativa que corresponde ao 

ecossistema fluviomarinho, muito rico em 
biodiversidade. 

A) matas ciliares 

B) dunas fixas 

C) manguezais 

D) plataforma continental 

 

07. Atente para o que se diz a respeito das 

características geológicas, geomorfológicas e 
pedológicas do Nordeste brasileiro. 

I. Os dois grandes conjuntos morfoestruturais 
do Nordeste correspondem ao embasamento 

cristalino e à bacia sedimentar do Parnaíba.  

II. As coberturas sedimentares Terciárias e 
Quaternárias, com tabuleiros, dunas e 
planícies preponderam no litoral.  

III. Os solos mais férteis e com maior espessura 
são localizados nas depressões pediplanadas 
semiáridas. 

IV. Os enclaves úmidos do domínio 
morfoclimático das caatingas decorrem de 

níveis altimétricos elevados das serras e 
chapadas. 

Está correto o que se afirma em 

A) I, II, III e IV. 

B) II, III e IV apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e IV apenas. 
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08. Dentre os tipos climáticos abaixo 

relacionados, assinale o único que não é encontrado 
no Brasil. 

A) subtropical 

B) monções 

C) equatorial 

D) tropical, com estações alternadas 

 

09. Assinale a alternativa que contém apenas 

Áreas de Preservação Permanente (APP’s), 
conforme o Código Florestal Brasileiro em vigor. 

A) tabuleiros, matas ciliares e florestas 

restauradas 

B) dunas fixas, manguezais e nascentes fluviais 

C) chapadas, topos de morros e encostas 

íngremes 

D) dunas móveis, interflúvios tabulares e faixas 
de praias 

 

10. Leia as afirmações a seguir, e assinale com  
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(  ) As rochas sedimentares permoporosas têm 
alto potencial de águas subterrâneas. 

(  ) A descarga ou débito de um rio deriva do 
volume pluviométrico menos a evaporação e 
a infiltração. 

(  ) As fontes de energia eólica, solar e hídrica 

são altamente poluentes. 

(  ) O petróleo é um combustível fóssil 
encontrado em plataformas oceânicas e 
bacias sedimentares. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V. 

B) F, V, V, F. 

C) F, F, V, F. 

D) V, F, F, V. 

 

11. A energia renovável presente nos ciclos 
naturais e que também pode ser gerada a partir do 
metano, como produto da decomposição de 

resíduos orgânicos, é denominada de  

A) energia geotérmica. 

B) energia eólica. 

C) energia de biomassa. 

D) energia hidráulica. 

 

 

12. “Nova York, 25 Set (Reuters) - O presidente 

do Egito, Mohamed Mursi, disse [...] que a 
liberdade de expressão precisa ser exercida com 

responsabilidade, pois pode colocar em risco a paz 
e a estabilidade. O filme semiamador, produzido 
nos EUA e difundido pela internet, provocou 
reações em vários países islâmicos, [...]. Na Líbia, 
um protesto no consulado dos EUA em Benghazi 
terminou com a morte do embaixador norte-

americano no país e de outros três funcionários 
diplomáticos.” 

Reuters Brasil, 25 de setembro de 2012. 
Liberdade de expressão acarreta responsabilidade. 

Edith Honan e Leah Schnurr. 
http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE88O0AU

20120925 

A geopolítica global parece tornar o Oriente Médio 
ainda mais complexo e conflituoso. Depois da 
“primavera árabe” uma nova onda de violentos 
protestos assola a região. Sobre estes conflitos, 

analise as afirmações a seguir. 

I. Na maioria dos países islâmicos há uma 
profunda ligação entre Estado e religião. Este 
é um dos fatores que pode ser apontado como 
agravante desses conflitos. 

II. O filme recentemente produzido nos EUA, em 
que é destacada a figura do Profeta Maomé, 

também foi utilizado de forma oportunista por 
grupos radicais armados para justificar os 

protestos violentos ao redor do mundo. 

III. A globalização e principalmente a internet 
contribuíram para espalhar rapidamente as 
imagens do filme "A Inocência dos 
Muçulmanos" e acentuar os protestos no 

mundo islâmico. 

Está correto o que se afirma em 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

13. Elaborando um trabalho sobre geografia 
urbana, estudantes de uma escola definiram a 
localização de uma área no seu bairro, 
estabeleceram seus limites e delimitaram-na a 
partir de um mapa. Fazendo isso, utilizaram um 

princípio geográfico proposto por Ratzel, conhecido 
como princípio da 

A) causalidade. 

B) extensão. 

C) atividade. 

D) conexidade. 
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14. A entidade informal constituída por países 

desenvolvidos, presidida pelo Tesouro Francês e 
que tem por finalidade renegociar as dívidas de 

países em dificuldades financeiras é o 

A) Fundo Monetário Internacional. 

B) Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

C) Clube de Paris. 

D) Clube de Roma. 

 

15. “A questão ambiental deve ser 
compreendida como um produto da intervenção da 
sociedade sobre a natureza. Diz respeito não 

apenas a problemas relacionados à natureza, mas 
às problemáticas decorrentes da ação social.” 

RODRIGUES, Arlete Moysés. Produção do e no espaço - 
problemática ambiental urbana.                                          

Ed. Hucitec, 1998, p.8. 

A partir do excerto acima, pode-se concluir 

corretamente que os problemas ambientais globais 
residem 

A) na forma como o homem em sociedade 
apropria-se da natureza. 

B) nas relações de consumo e não nas relações de 
produção. 

C) principalmente na forma de exploração dos 

recursos naturais não renováveis. 

D) apenas nas relações de produção, porque estas 
não têm vinculação com o consumo. 

 

16. O Conselho de Segurança é um dos seis 

principais órgãos da ONU. É composto por cinco 
membros permanentes e 10 países não 
permanentes. Sobre as atribuições desta entidade, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O Conselho de Segurança da ONU pode 
investigar qualquer questão que possa vir a se 
transformar em um conflito internacional. 

II. Em determinadas situações, o Conselho de 
Segurança poderá recomendar à Assembleia 
Geral da ONU a eleição de um 
novo Secretário-Geral. 

III. O Conselho de Segurança não poderá, em 
nenhuma hipótese, solicitar aos países da 

ONU que apliquem sanções econômicas a 
outros países para deter alguma agressão. 

É INCORRETO o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

17. “Hoje é evidente que a Era de Ouro 

pertenceu essencialmente aos países capitalistas 
desenvolvidos (...).” 

HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX; 
1914-1991. São Paulo, Companhia das Letras, 2a Edição 

1995.  

A afirmação feita por um dos maiores intelectuais 
do nosso tempo refere-se ao período que se inicia 
após a Segunda Guerra Mundial e se estende até o 
final do século XX. Considerando esta janela na 
linha do tempo, analise as afirmações sobre as 
características do capitalismo. 

I. Neste espaço temporal houve uma 
reestruturação do capitalismo, notada a partir 

do avanço da globalização e da  
internacionalização da economia. 

II. A industrialização neste período proporcionou 
o aumento gradual do campesinato, 

esvaziando as cidades e aumentando o 
número de pessoas no campo, fortalecendo a 
agroindústria. 

III. O processo de produção inicialmente baseado 
no fordismo levou a sociedade a uma 
padronização da tecnologia e ao consumo de 
forma global. 

Está correto o que se afirma apenas em 

A) I. 

B) II e III. 

C) II. 

D) I e III. 

 

18. No Brasil há uma elevada concentração de 

terras. Os latifúndios predominam, ocupando a 
maior parte da área enquanto os minifúndios têm 
pouca expressividade percentual. Sobre as 
características da estrutura fundiária brasileira, é 
correto afirmar-se que 

A) nas grandes concentrações fundiárias, 

geralmente existem grandes parcelas de terras 
ociosas. 

B) os pequenos produtores não têm problemas de 
endividamento no campo, em virtude das 
linhas de crédito oferecidas pelo Governo 
Federal. 

C) a mecanização das lavouras nas grandes 
propriedades tem contribuído para a fixação do 
homem no campo. 

D) no Brasil as maiores áreas de tensão e 
conflitos por disputa de terras estão localizadas 
na região Sul. 
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19. Japão e China completaram 40 anos de 

relações diplomáticas, que recentemente foram 
abaladas, gerando um clima de tensão entre os dois 

países em virtude da 

A) disputa territorial por um pequeno conjunto de 
ilhas que os chineses chamam de Diaoyu. 

B) entrada maciça de diversos produtos chineses 
no mercado japonês. 

C) disputa comercial entre os dois países pelo 

mercado mundial de eletrônicos. 

D) discordância do Japão ao regime imposto na 
China pelo Partido Comunista Chinês – PCC. 

 

20. A região conhecida como África Subsaariana 
é tida por alguns pesquisadores como uma das 

ultimas fronteiras do capitalismo. Sobre esta 
região, analise as afirmações abaixo e assinale (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

(   ) Esta região está sendo disputada pelos 
grandes grupos econômicos mundiais, pelo 
fato de possuir uma classe média dominante 
que anseia pelas comodidades 

proporcionadas pelo capital. 

(   ) Muitos desses países têm governos que são 
incapazes de cumprir com suas obrigações 
econômicas e sociais, fato que os fragiliza 

ainda mais frente ao capitalismo global. 

(   ) A África subsaariana é um espaço que ainda 

não está totalmente inserido na dinâmica da 
globalização, portanto muito susceptível às 
manobras neoliberais da economia global. 

(   ) Nesta região estão alguns países que ainda 
têm conflitos étnicos internos, além de 
profundos problemas sociais e econômicos 
que demandam ajuda humanitária de outros 

países. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F, F, F, V. 

B) V, F, F, F. 

C) F, V, V, F. 

D) V, V, V, V. 

 

PROVA IV - HISTÓRIA 

 

21. Leia atentamente o excerto a seguir. 

           “A América é uma terra vasta. Lá existem 
muitas tribos de homens selvagens com muitas 

línguas diversas e numerosos animais esquisitos. 
Tem um aspecto agradável. As árvores estão 

sempre verdes. Existem também frutos terrestres e 
arbóreos dos quais se alimentam homens e 
animais. Os habitantes andam nus. É gente capaz, 

astuta e maldosa, sempre pronta a perseguir os 

inimigos e devorá-los.” 

STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte-
São Paulo: Itatiaia-Edusp, 1974. 

A partir do texto acima, pode-se inferir 

corretamente que Staden 

A) revela-se constrangido e encantado com o que 
viu, e valoriza os costumes dos indígenas.  

B) reconhece a superioridade das sociedades 
indígenas americanas em relação às europeias. 

C) valoriza o patrimônio cultural indígena e 
entende que representam a infância da 

humanidade. 

D) parece valorizar a exuberância da natureza e 
desprezar os costumes e hábitos seculares dos 
indígenas. 

 

22. Assinale a alternativa cuja informação NÃO 

corresponde às cidades coloniais brasileiras. 

A) As cidades coloniais eram completamente 
independentes do campo, com traçados 
regulares e bem definidos. 

B) Em geral a expansão urbana ocorria de acordo 
com a topografia, e a vida econômica não tinha 

planejamento prévio. 

C) A necessidade de defesa fazia com que as 
cidades coloniais fossem construídas em locais 
montanhosos, a exemplo de Salvador e Olinda. 

D) As cidades e vilas eram centros administrativos 
que regiam a vida política, social e religiosa da 
colônia. 

 

23. Analise as seguintes afirmações a respeito 
do processo da Abolição da Escravidão no Brasil:  

I. Do ponto de vista legal, este processo teve 
início com a Lei Eusébio de Queiroz e foi 
concluído, com a Lei Áurea. 

II. Este foi um processo rápido, em virtude do 
interesse da sociedade brasileira na libertação 
dos escravos. 

III. A Lei do Ventre Livre possibilitou a liberdade 
para os filhos de escravos nascidos a partir de 
1871. 

É correto o que se afirma em 

A) II e III. 

B) I, II e III. 

C) I e III. 

D) I e II. 
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24. O programa de rádio intitulado “Hora do 

Brasil”, instituído no Governo Vargas, tinha como 
objetivo central 

A) promover a conscientização dos trabalhadores 
acerca dos seus direitos trabalhistas. 

B) estimular o processo de organização dos 
trabalhadores em sindicatos, na luta pelos seus 
direitos. 

C) esclarecer os trabalhadores a respeito dos 

direitos adquiridos através das suas 
representações classistas. 

D) fortalecer o imaginário das classes 
trabalhadoras acerca do papel de Vargas como 

protetor dos trabalhadores.  

 

25. O Rio de Janeiro era a maior cidade 

brasileira entre 1890 e 1900. Nesse período sua 
população cresceu em torno de 32%. Entre 1900 e 
1920, o crescimento populacional continuou em 
torno de 2,61% ao ano.  

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como 
missão.Tensões Sociais e Criação Cultural na 

Primeira República. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. 

 

O crescimento a que se refere o autor ocultava 
algumas questões estruturais. Atente para o que se 

diz a esse respeito. 

I. O plano geral da cidade, com relevo 
acidentado e áreas pantanosas, constituía 
obstáculo permanente à construção de 
prédios e residências. 

II. Havia um alto nível de insalubridade na 
cidade, com focos endêmicos de varíola, 
malária e febre amarela. 

III. O abastecimento de gêneros, no entanto, era 
bastante satisfatório, senão a capital não teria 
suportado o grande número de imigrantes que 

nela aportavam naquele período. 

É correto o que se diz apenas em 

A) II. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) III. 

 

26. Leia atentamente o excerto abaixo. 

“Negar-lhes aos escravos negros 

totalmente os seus folguedos, que são o único alívio 
do seu cativeiro é querê-los desconsolados e 
melancólicos, de pouca vida e saúde. Portanto, não 
lhes estranhem os senhores, o criarem seus reis, 

cantar e bailar por algumas horas...” 

ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do 
Brasil. Belo Horizonte/São Paulo:Itatiaia, Edusp, 1992. 

Observe as seguintes afirmações a respeito do que 

sugere o excerto acima: 

I. Antonil, jesuíta do período colonial, percebeu a 

importância, em termos de controle social e 
ideológico, de se deixar aflorar as 
manifestações culturais dos africanos. 

II. As manifestações festivas e culturais dos 
negros escravos escandalizavam o jesuíta, que 
temia o sincretismo afro-católico. 

É correto afirmar-se que 

A) I é falsa e II é verdadeira. 

B) I é verdadeira e II é falsa. 

C) ambas são verdadeiras. 

D) ambas são falsas. 

 

27. Atente para o que se diz sobre o ato político 

ocorrido no Brasil em 1840, que ficou conhecido 
como “O Golpe da Maioridade”, e sobre alguns dos 
seus desdobramentos.  

I. O Golpe da Maioridade significou a 
antecipação da maioridade legal do herdeiro 
do trono, Pedro de Alcântara. 

II. A criação do Clube da Maioridade foi 

importante para a articulação entre os 
partidos Liberal e Conservador. 

III. Este ato teve como uma de suas 
consequências o retorno dos liberais ao poder, 
ainda que por pouco tempo. 

Está correto o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I e III apenas. 

 

28.    Sua Majestade, o café 

“seca todo o humor frio, fortifica o fígado,     
igualmente 

Soberano contra a sarna e a corrupção do sangue, 

refresca o coração e o bater vital dele...” 

  CD ROM, História do Brasil. Rio 
de Janeiro: Editora ATR Multimedia. 

No início do século XVIII, o café já era bem 
conhecido na Europa, sendo considerado um 

produto de luxo. Em terras brasileiras, segundo a 
historiografia tradicional, somente na segunda 
metade do século XVIII se tem notícias do seu 
cultivo. 
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No que concerne à produção cafeeira no Brasil, 

assinale com V as afirmações verdadeiras e com F, 
as falsas.  

(    ) Por volta de 1760, já se tinha notícias a 
respeito do cultivo do café nas cercanias da 
cidade do Rio de Janeiro. 

(    )  As condições climáticas e geográficas 
mostraram-se decisivas para o 
desenvolvimento da cultura cafeeira no Rio 
de Janeiro. 

(    ) Seguindo o crescimento da demanda 
internacional, as plantações foram se 
expandindo pelo Vale do Paraíba. 

(    ) A região do Oeste Paulista, que competia 

com o Vale do Paraíba, entrou em 
decadência ainda em princípios do século 
XVIII. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, F, F, V. 

B) V, F, F, V. 

C) V, V, V, F. 

D) F, V, V, F. 

 

29. “O milagre econômico e o autoritarismo 
político caminharam juntos durante a ditadura 

militar. A sociedade brasileira se dividia entre os 
pequenos luxos e os grandes horrores da década de 
1970. Os jornais de contestação eram feitos, 
porém, na mesma garagem onde se guardava o 
carro zero ... Para os que não partiram num ‘rabo 

de foguete’ como diz a canção, a realidade era uma 

sucessão de conflitos morais, impulsos, 
sentimentos e pensamentos contraditórios.”  

SCHWARCZ, Lília Moritz. História da Vida Privada 
no Brasil: contrastes da intimidade 

contemporânea. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. V.4. 

 
Analise as seguintes afirmações a respeito do que 
sugere a historiadora Lília Schwarcz, no fragmento 

acima, quanto à participação da classe média 

brasileira na oposição à ditadura militar. 

I. A participação de membros da classe média 
intelectualizada na oposição à ditadura foi 
significativa. 

II. A grande maioria desse segmento acabou 
partindo rumo à fantasia da insurreição  
armada, em virtude da forte rejeição à ordem 

ditatorial e do pavor à tortura. 

III. A combinação do autoritarismo com o 
crescimento econômico deixou a oposição da 
classe média, ao mesmo tempo, entre “o 
chicote e o afago”. 

 

 

Está correto o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I e III apenas. 

 

30. “A experiência militar na divisão do Paraná 
com Santa Catarina foi fundamental para a 
cristalização da memória histórica do Contestado 
... não há duvida de que o Contestado foi bem 

aproveitado pelo Exército.” 

RODRIGUES, Rogério Rosa. Bendita Guerra. 
Revista de História da Biblioteca Nacional. 

Outubro de 2012. Ano 7, n 85, p. 33. 

 
Atente para o que se diz a respeito do Contestado. 

I. A memória, inicialmente fixada pelos 
“historiadores de farda” do exército acerca do 
Contestado, estabelecia que os rebeldes eram 
fanáticos religiosos, ignorantes, bárbaros e 

facínoras. 

II. O exército foi beneficiado pelas lutas do 
Contestado, na medida em que o evento 
contribuiu para a modernização da 
corporação, bem como influenciou a 
implementação da lei do serviço militar 

obrigatório no Brasil. 

III. Os poderes constituídos na época não 
compreendiam a lógica da organização 
sertaneja nem reconheciam suas 
reivindicações firmadas na crença 
compartilhada nos monges e nos santos. 

Estão corretas as afirmações contidas nos itens 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

31. A partir do século XII, em muitas cidades 

europeias, foram criadas associações que faziam 
parte de um sistema particular para organizar a 
produção e as profissões, bem como regulamentar 
e tutelar as atividades de pessoas pertencentes a 
uma mesma categoria profissional. Esse sistema 
recebeu o nome de 

A) Unidades de Produção Artesanal. 

B) Corporações de Ofícios. 

C) Mestres, Oficiais e Aprendizes. 

D) União de Construtores e Artesãos. 
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32. A sociedade egípcia estruturava-se em um 

sistema hierárquico. A pirâmide, imagem típica da 
arquitetura do Egito, representa simbolicamente a 

organização social, com os escravos na base, 
seguidos, em ordem crescente, pelos mercadores e 
artesãos, militares, burocratas, sacerdotes, 
culminando com o faraó no topo. 

Assinale a opção que corresponde a uma função (ou 

a funções) dos escribas nessa sociedade. 

A) Além de dirigir a vida religiosa, guardar o 
conhecimento científico. 

B) Aconselhar o faraó, por isso recebiam também 
o nome de vizir. 

C) Organizar e gerir os ofícios públicos, núcleo 

fundamental da burocracia. 

D) Coletar o papiro e decorar as tumbas reais ou 
privadas. 

 

33. A política colonizadora seguida por Portugal, 

Espanha, Países Baixos, França e Inglaterra 
contribuiu com a transição para a forma moderna 
de Estado. Essas potências utilizaram um esquema 
amplo de política econômica, teorizada e 
coordenada pela ação estatal, dando origem ao 
antigo sistema colonial. Essa política econômica foi 
denominada de 

A) política colonialista. 

B) política mercantilista. 

C) política do estado moderno. 

D) política pré-capitalista. 

 

34. Galileu Galilei, acusado de subverter a 

filosofia aristotélica, foi processado e condenado 
pelo Tribunal do Santo Ofício, e teve que abjurar de 
suas ideias em 22 de junho de 1633. Após 359 
anos, o Papa João Paulo II, em seu discurso 
proferido para os participantes da sessão plenária 

da Pontifícia Academia das Ciências, em 31 de 
outubro de 1992, redimiu o cientista. Assinale a 

alternativa que indica uma das causas da 
condenação de Galileu. 

A) A tese de que o universo é infinito e da 
existência de outros planetas, nos quais  
existiria vida inteligente. 

B) A interpretação de que a benção divina só é 

concedida para aqueles que têm fé, sendo tudo 
justificado por meio dela. 

C) A incompatibilidade do heliocentrismo com os 
critérios de interpretação da Sagrada Escritura. 

D) A ideia de que Deus, além de ser o organizador 

da natureza é, ao mesmo tempo, a própria 
natureza. 

 

35. “A emancipação do tradicionalismo 

econômico parece sem dúvida ser um fator que 
apoia grandemente o surgimento da dúvida quanto 

à santidade das tradições religiosas e de todas as 
autoridades tradicionais. Devemos porém notar, 
fato muitas vezes esquecido, que a Reforma não 
implicou na eliminação do controle da Igreja sobre 
a vida quotidiana, mas na substituição por uma 
nova forma de controle. Significou de fato o repúdio 

de um controle que era muito frouxo e, na época 
praticamente imperceptível, pouco mais que formal, 
em favor de uma regulamentação da conduta como 
um todo, que penetrando em todos os setores da 
vida pública e privada, era infinitamente mais 
opressiva e severamente imposta.”  

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do 

capitalismo. São Paulo: Editora Pioneira, 1999. p.12.  

Segundo Max Weber, o estabelecimento de novas 
normas sociais foi possível graças  

A) à emancipação do tradicionalismo econômico. 

B) à relação entre a Reforma religiosa e o 
capitalismo. 

C) ao controle da Igreja na vida quotidiana. 

D) aos vários setores da vida pública. 

 

36. O movimento político e social britânico, 

liderado por Feargus O’Connor e William Lovett, 
composto em sua maioria por representantes da 

classe trabalhadora, apresentou em 1838 à Câmara 
dos Comuns uma petição reivindicando várias 
reformas. Baseado nas reivindicações contidas 
nesse documento denominado People's Charter 
(Carta do Povo), analise os seguintes itens: 

I. Voto secreto, para proteger o eleitor no 

exercício de seu direito, garantido a todo 

homem a partir dos vinte e um anos de idade. 

II. Igualdade para todos e liberdade de 

negociação salarial para todos os 

trabalhadores ingleses. 

III. Não obrigatoriedade de ter propriedade para 

concorrer ao Parlamento, e pagamento de 

salário ao parlamentar. 

Faziam parte do referido documento as 
reivindicações contidas em 

A) I e III apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III. 
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37. A mensagem enviada por James Monroe ao 

Congresso dos Estados Unidos em 1823 exprimiu a 
ideia que ficou comumente conhecida como 

“Doutrina Monroe” que era centrada na ideologia da 
“América para os americanos”. Theodore Roosevelt, 
em 1904, acrescentou à doutrina a ideologia da 
“América para os norte-americanos”.  

Atente para as seguintes afirmações sobre as ideias 
dos dois presidentes norte-americanos. 

I. Elas representam momentos diferentes da 
política externa norte-americana: Monroe 
direcionou seu discurso para a Europa e 
Roosevelt para seus vizinhos do sul. 

II. Mesmo sendo pertencentes a épocas 

diferentes, Monroe e Roosevelt defenderam as 
mesmas ideias, visto que não houve 

mudanças na política externa norte-
americana. 

III. A política externa norte-americana defendida 
por ambos os presidentes era 
predominantemente voltada para a 
independência e para a luta contra o 
terrorismo. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) III. 

B) II e III. 

C) I. 

D) I e II. 

 

38.  “Houve um tempo em que a imagem 
religiosa era da ordem da relação com o sagrado. 
Depois, a partir da Renascença, ela entrou no 
campo da arte. Ao mesmo tempo, a laicização 
crescente insinuava-se em todos os domínios. A 
partir da revolução científica do século XVII, uma 

constatação progressivamente se impôs: o céu e a 
terra pertencem ao mesmo universo e estão 
sujeitos às mesmas leis.”  

DELUMEAU, J. O que sobrou do paraíso?. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, p.507.  

Sobre a Renascença, é correto afirmar-se que foi 
um(a) 

A) período em que ocorreu a intensificação das 

produções artísticas e científicas na Europa. 

B) época em que se privilegiava a razão como 
modo de melhorar o conhecimento e a 
sociedade. 

C) movimento cultural em que se privilegiava o 
romantismo e a emoção em detrimento da 
razão. 

D) fase em que se estudava cientificamente temas 

como a magia, o ocultismo e a religião. 

 

39. "A não-violência e a covardia não 

combinam. Posso imaginar um homem armado até 
os dentes que no fundo é um covarde. A posse de 

armas insinua um elemento de medo, se não 
mesmo de covardia. Mas a verdadeira não-violência 
é uma impossibilidade sem a posse de um 
destemor inflexível." (MAHATMA GANDHI) 

Atente para as seguintes afirmações a respeito de 
Mahatma Gandhi: 

I. Foi um dos idealizadores da Satyagraha, 
filosofia que prega a resistência à opressão, 
por meio da desobediência civil. 

II. Usou o jejum, como forma de protesto; 
conseguiu notoriedade internacional por suas 

ações, e inspirou líderes de outros 
continentes. 

III. Em 30 de janeiro de 1948, com a idade 
avançada de 78 anos, foi eleito Governador de 
Nova Déli e Primeiro Ministro da Índia. 

Está correto o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I e III apenas. 

 

40. Ancien Régime (Antigo Regime) é um termo 

que foi utilizado inicialmente pelos revolucionários 
franceses para designar, com conotações 
pejorativas, o sistema de governo precedente à 
Revolução Francesa de 1789. Esse sistema de 
governo correspondia  

A) à monarquia absoluta, sob as dinastias de 
Valois e Bourbon. 

B) a um sistema político-econômico na defesa da 
liberdade individual. 

C) à monarquia parlamentarista, que mantinha a 
soberania política e econômica da França. 

D) à assembleia dos representantes eleitos pelos 
cidadãos. 

 

 


