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HISTÓRIA/GEOGRAFIA

01. A figura abaixo representa a circulação geral da atmosfera, um dos fatores responsável
pela diversidade climática do planeta Terra.

Fonte: MILLER, G. Tyler. Living in the environment. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2000. p. 160. 

Entre os outros fatores que influenciam os padrões climáticos da Terra, marque a opção na
qual o fator NÃO apresenta característica correta.

a)  As massas de ar são porções da atmosfera com características próprias de temperatura,
unidade e pressão. Os centros de alta pressão empurram os ventos para os centros de baixa
pressão.

b)  A pressão atmosférica corresponde à  pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre
e varia conforme a altitude, a latitude e a temperatura.

c)  A umidade do ar é maior nas regiões em que água está mais disponível. Sua influência na
caracterização do clima é determinante na classificação de climas úmidos e secos.

d)  As correntes  marítimas são fluxos de água que se deslocam no interior  dos oceanos,
podendo  ser  quentes  ou  frias.  São  conseqüências  das  diferenças  de  temperatura  e
densidade das águas oceânicas e do movimento de rotação da Terra.

e)  O relevo também pode influenciar o clima através da formação de um obstáculo para a
penetração  de  massas  úmidas  para  o  interior  do  continente,  elevando  os  índices
pluviométricos nas áreas voltadas para o mar e maior aridez nas encostas de interior.



02. Leia:

Pra mim, a primeira idéia é que o mar é
muito misterioso... Que tem tanta coisa no
fundo do mar que a gente não tem idéia
mesmo.

Maria Emília, bióloga, Projeto Baleia Jubarte.

O mar pra mim... Eu gosto dele. Também
nunca abusei com ele. Eu respeito. O mar é
meu  amigo,  sabe.  Quando  ele  tá  muito
bravo e eu entro nele, ele fica mansinho.

Egílio, pescador, Cananéia, SP.

Pra  mim, o  mar é  vida.  É o que tem de
mais  importante  pra  mim.  Eu  dependo
dele, eu sobrevivo dele.

Nelço, pescador, Torres, RS.

O mar pra mim é um... um grande sonho...
Kleber, oceanólogo, Projeto Nema, RS.

O mar, pra mim, é violento. Tem pescador
que não acha,  mas eu  acho o mar muito
perigoso.

Áureo, pescador, Arraial do Cabo, RS.



TV Cultura – Alô Escola. Uma viagem pelo litoral brasileiro, 1998.

As frases que você acabou de ler expressam sentimentos de pessoas diferentes sobre os mares e
oceanos. Sobre o mesmo tema, marque a opção que NÃO apresenta características corretas.

a)  Os oceanos, estão interligados, formando uma única massa de água, guardando características
distintas de cada porção, em relação à salinidade, temperatura e movimentos.

b)  Cerca de  85% da água do mar é composta de cloreto de sódio (NaCl), o nosso conhecido sal de
cozinha.  O restante  da composição reúne elementos  como magnésio,  cálcio  e  potássio,  entre
outros.

c)  A temperatura das águas oceânicas é mais elevada na faixa intertropical e mais baixa nas zonas
polares. Além disso, as águas da superfície, que recebem diretamente a energia solar, são mais
aquecidas que as águas mais profundas.

d)  No hemisfério norte, a faixa oriental  da zona litorânea,  cortada pelo trópico de Capricórnio,
apresenta áreas mais úmidas; na parte ocidental litorânea há menor umidade.

e)  A salinidade e a temperatura são aspectos que variam nas águas oceânicas, especialmente em
razão da profundidade e da latitude.

03. Leia o texto abaixo:

Sobre a origem das primeiras cidades na antiga Mesopotâmia, podem-se considerar as seguintes
afirmações:

I. Essas cidades surgiram essencialmente em função do aspecto econômico, uma vez que cresceram
em volta do mercado.
II. A origem da cidade não está explicada fundamentalmente pelo aspecto econômico, mas  pelo
social e pelo político.
III.  Quando  surgiram,  as  cidades  não  eram,  por  excelência,  o  lugar  da  produção,  mas  o  da
dominação.

Marque a opção correta.

“As mais antigas cidades tinham em comum, além da localização
nos vales de grandes rios, uma organização dominante, de caráter
teocrático (o líder era rei e chefe espiritual), e um traço na sua
estrutura interna do espaço: a elite sempre morava no centro.”
(SPOSITO,  Maria  Encarnação  Beltrão.  Capitalismo  e
Urbanização. São Paulo: Contexto, 2000, p. 18.)



a) A primeira afirmação é unânime entre os pesquisadores.
b) A segunda afirmação é unânime entre os pesquisadores.
c) As afirmações II e III se completam.
d) Somente os marxistas defendem a afirmação II.
e) Na pós-modernidade, somente as afirmações II e III são defendidas pelos estudiosos.

04. Leia o texto abaixo:

Quanto às tendências urbanísticas ocorridas no Império Romano após o século V d.C., considere as
seguintes afirmativas:

I. Houve um declínio expressivo no processo de urbanização do Império Romano.
II. O declínio da urbanização traduziu-se também na diminuição da importância e do tamanho das
grandes cidades, bem como no desaparecimento de muitas pequenas cidades do Império.
III. O declínio no processo de urbanização não se deu de forma homogênea por todo o território.

Marque a opção correta.

a) Somente é verdadeira a afirmativa I.
b) Somente é verdadeira a afirmativa II.
c) Somente são verdadeiras as afirmativas I e III.
d) Todas as afirmativas são falsas.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

05. Leia o texto abaixo:

A interpretação fundamentada na idéia dos “pobres ociosos”, aludida no texto, tem sido contestada
atualmente, por diversos motivos, entre os quais podemos citar:

I. Os cidadãos atenienses eram, em sua maioria, camponeses e soldados e constituíam o cerne da
cidadania.
II. A massa de cidadãos gregos trabalhava e orgulhava-se disso.
III. A noção de plebe ociosa é muito posterior à Antigüidade e surgiu exatamente no século XVIII
d.C.,  correspondendo  aos  temores  da  nascente  burguesia  quanto  à  crescente  massa  de  antigos
camponeses que se dirigiam para as cidades naquela época.

“O Império  Romano é  sem dúvida  o  melhor  exemplo  de expansão  da
urbanização na Antigüidade, por conta de um poder unificado. A vitória
dos romanos sobre os gregos da Itália e Sicília, e a anexação dos impérios
cartaginês e helenístico permitiram a apropriação e o aperfeiçoamento dos
sistemas econômico e administrativo já desenvolvido por estes povos.” 
(SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e Urbanização. São
Paulo: Contexto, 2000, p. 22.)

“Desde fins do século XVIII d.C. nutriu-se uma tradição historiográfica que
viu,  na  sociedade  ateniense,  uma  massa  ociosa,  responsável,  em  última
instância,  pelo fim do regime democrático, a partir do século IV a.C. De
acordo  com  essa  interpretação,  os  pobres  ociosos  foram  incentivados  a
participar  da  vida  política,  tomando  parte  nas  assembléias  graças  a  uma
ajuda monetária. Isso acabou levando à demagogia, ou seja, ao domínio das
assembléias populares por líderes manipuladores e inescrupulosos, porque
os  pobres  seriam  ignorantes,  ociosos  que  só  estavam  interessados  no
pagamento que recebiam por participar.” 
(FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2002,
p. 40.)



Marque a opção correta.

a) Todas os motivos são historicamente verdadeiros.
b) Todos os motivos são historicamente falsos.
c) Somente é historicamente verdadeiro o motivo I.
d) Somente é historicamente verdadeiro o motivo II.
e) Somente é historicamente verdadeiro o motivo III.

06. Leia o texto abaixo:

No processo  de  consolidação  do cristianismo no momento da decadência  do Império  Romano,
podem-se mencionar algumas práticas. Marque a opção na qual se indica corretamente uma dessas
práticas.

a) a ação conciliadora de Nero que procurou uma coexistência pacífica com a nova religião que se
espalhava pelo Império.
b) a publicação do Edito de Milão, em 313, por Constantino, que concedeu liberdade religiosa aos
cristãos.
c) a movimentação política de Clóvis que, tendo imposto o cristianismo na Gália, deu início a um
processo de aproximação entre os francos e os defensores da heresia ariana.
d) o crescimento dos Gnósticos, seita cristã que pregava a subordinação do temporal ao espiritual.
e) a questão das Investiduras que colocou o papa em franca oposição à centralização política do
Império Romano.

07. Leia o texto abaixo:

Leia as seguintes afirmativas sobre o sistema feudal:

I. A conceituação do texto corresponde a um modelo tipicamente europeu-ocidental, que viu sua
aurora concreta na época carolíngia.
II.  Conforme muitos estudiosos,  as outras formas ou sistemas feudais  que se manifestaram, em
épocas diversas e em diferentes civilizações, não podem ser comparados ao Feudalismo Ocidental,
a não ser do ponto de vista sociológico.
III.  Embora na origem do sistema feudal,  os germanos não fundamentavam sua vida social nos
laços de sangue e desvalorizavam a figura do guerreiro.

“O  sistema  feudal  na  sua  maturidade  outra  coisa  não  é  senão  o
produto da tentativa régia, parcialmente conseguida, de substituir uma
nova  classe  dirigente  de  origem  monárquica  pelas  velhas  castas
dirigentes, formadas tradicionalmente, pelos diversos grupos étnicos
populares germânicos.”
(COLLIVA,  Paolo.  Feudalismo.  In:  BOBBIO,  Norberto  et  all.
Dicionário de Política. Brasília: Ed. Da UNB e São Paulo: Imprensa
Oficial do estado, 2002, vol I, p. 490)

“A partir  do  século  III,  o  Império  Romano  ingressou  num  período
dramático de crise interna (...). As razões dessa crise ainda consomem
muito tempo de pesquisa e reflexão dos historiadores, provocando até
hoje  debates  entre  as  diversas  interpretações  do  fenômeno.  Por  ora,
basta  dizer  que  foi  justamente  nessa  época  que  o  cristianismo
consolidou-se como uma religião importante e com um grande número
de adeptos por todo o Império.”
((FUNARI, Pedro Paulo.  Grécia e Roma. 2 ed. São Paulo: Contexto,
2002, p. 130.)



Marque a opção correta.

a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
b) Todas as afirmativas são falsas.
c) Somente é verdadeira a afirmativa I.
d) Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
e) Somente são verdadeiras as afirmativas I e II.

08. Leia:

No dia 22 de abril de 2008, um tremor de terra atingiu os estados de São Paulo, Paraná,

Santa Catarina e Rio de Janeiro com 5,2 na escala Richter.

No  Brasil  notícias  como  essas  parecem  inverdades,  pelo  fato  de  não  serem  comuns  áreas  de
sismicidade de grande intensidade em seu território.
Marque a opção que justifica a menor sismicidade do território brasileiro.

a)  O Brasil apresenta uma estrutura geológica antiga e está no meio da placa sul americana.
b)  O território brasileiro, mesmo situado nas bordas da placa sul americana, não apresenta grandes

quantidades de relevo jovem, o que impede a existência de grandes abalos sísmicos e vulcões.
c)  O Brasil  não apresenta  movimentos  sísmicos de  grande intensidade  por  estar  localizado  no

interior de uma placa que possui uma zona de afastamento no interior do Oceano Atlântico e a
zona de  convergência  nas  bordas  ocidentais  da  América  do  sul,  onde  ocorre  a  formação  da
Cordilheira dos Andes.

d)  Os movimentos sísmicos de grande intensidade ocorrem exclusivamente na zona limítrofe do
Oceano Pacífico onde acontecem as maiores colisões entre placas tectônicas.

e)  A estrutura geológica antiga,  a  existência de áreas cristalinas e deposições  sedimentares  são
determinantes para a pequena intensidade de abalos sísmicos e vulcões na estrutura geológica do
Brasil.

09. A Região Metropolitana de Vitória foi  constituída pela Lei Complementar  Estadual  58 de
21.02.1995  e,  posteriormente,  modificada  em  1999  e  2001,  quando  ingressaram  dois  novos
municípios. A região passa a abrigar 46% da população total do Espírito Santo. Produzindo 58% de
riqueza, consome 55% da energia elétrica.

Os novos municípios incorporados são:

a)  Viana e Domingos Martins.
b)  Guarapari e Viana.
c)  Guarapari e Ibiraçu.
d)  Santa Leopoldina e Domingos Martins.
e)  Guarapari e Fundão.

10. Entre os diversos confrontos civis e militares existentes no mundo atual, o conflito pela posse
do território da Caxemira merece destaque, por envolver países importantes da Ásia. 



Sobre esse território, considere as quatro afirmações seguintes.

I. A Caxemira é uma região dividida e com o território sob controle de três países: Paquistão, Índia
e Afeganistão.

II. Ao contrário do restante da Índia,  cuja maioria é hinduísta,  a Caxemira indiana tem maioria
islâmica, tal qual o Paquistão.

III. A região da Caxemira ocupa território de grande importância estratégica do ponto vista hídrico;
em seus territórios nasce parte das principais bacias hidrográficas da região.

IV. O conflito envolve países detentores de explosivos atômicos em seus arsenais.

É correto apenas o que se afirma em:

a)  II e III.
b)  II e IV.
c)  I, II e IV.
d)  II, III e IV.
e)  I e IV.

11. Leia:

As  novas  tecnologias  provocaram  a  substituição  ou  mesmo  a  eliminação  de  diversas

profissões.

O  problema  do  desemprego  estrutural  abala  a  maior  parte  dos  países,  mesmo  os  mais
desenvolvidos, como os europeus.

Sobre o tema, considere as afirmações abaixo:

I. As  alterações  referentes  à  mão-de-obra  são  acompanhadas  de  fortes  investimentos  na
qualificação profissional nos países ricos, o que leva a uma nova incorporação no mercado
de trabalho em áreas diferentes.

II. O setor terciário apresentou um elevado crescimento da população economicamente ativa
por ser o menos atingido com as novas tecnologias.

III. A ausência  da  perspectiva  de um emprego estável  e  o  desemprego ameaçam destruir  a
identidade profissional, ocasionando graves problemas sociais e culturais.

Está correto apenas o que se afirma em: 

a)  I e II.



b)  II e III.
c)  I.
d)  II.
e)  III.

12. Leia o texto abaixo:

Entre as características do “verdadeiro Ludismo”, NÃO se pode incluir:

a) o profundo sentido de protesto contra transformações geradas pela industrialização.
b) a destruição de máquinas industriais, para formalizar seus objetivos.
c) a busca de melhorias salariais.
d) a total ausência de ligações políticas, confirmadas por pesquisas recentes
e) a tentativa de frear a completa mecanização do ciclo de produção têxtil.

13. Leia o texto abaixo:

Funcionando  de  forma  complementar  à  da  metrópole,  as  atividades  econômicas  da  América
espanhola foram organizadas em torno de três grandes eixos, entre os quais pode-se mencionar:

a) a mineração nos vice-reinos do Peru e da Nova Espanha.
b) a exportação de fumo e couro na região do Rio da Prata e das minas de Potosi.
c) o fornecimento de produtos artesanais,  de animais de tração e de alimentos, feito a partir  da
capitania geral do Chile e da atual Guatemala.
d) a mineração na atual região do Caribe e no vice-reino de Nova Granada.
e)  a  exportação  de  fumo e  couro  produzidos  nas  grandes  propriedades  rurais  das  regiões  que,
atualmente, formam o Peru e Cuba.

14. Leia o texto abaixo:

“O verdadeiro Ludismo eclodiu nos condados ingleses do Nottingham,
Lancaster e York, entre 1811 e 1817 (...). O momento culminante da
luta se deu com o assalto noturno à fábrica de William Cartwright em
Rawfolds, York, em abril de 1812.”(AMBROSOLI, Mauro. Ludismo.
In: BOBBIO, Norberto et all.  Dicionário de Política. Brasília: Ed. Da
UNB e São Paulo: Imprensa Oficial do estado, 2002, vol II, p. 722.)

“Para garantir total controle sobre a riqueza produzida na América, o
governo  espanhol  decidiu  regulamentar  as  atividades  econômicas  e
estabelecer as regras do sistema colonial.” (FIGUEIRA, Divalte Garcia.
História. São Paulo: Ática, 2007, p. 144.) 



O conhecido historiador refere-se a uma visão que ele chama de “excessivamente reducionista”, a
qual se fundamentava em várias análises, entre as quais NÃO se pode incluir:

a) Desenvolvia uma concepção da Colônia como um espaço amplo para a formação de um mercado
interno dotado de certa autonomia de movimentos frente aos do mercado externo.
b) Refletia, em última análise, os interesses metropolitanos e os dos grupos dominantes coloniais,
obcecados com a  plantation e com a mineração,  sob uma perspectiva simplificadora que já foi
chamada de “obsessão plantacionista”.
c)  Duvidava  da  presença  expressiva  de  negros  escravos  em um setor  secundário  da  economia
colonial, a pecuária, em que se acreditava predominassem os indígenas, os libertos e os mestiços.
d) Carecia de uma visão ampla sobre a considerável complexidade econômico-social brasileira.
e) Minimizava a presença de outras relações de produção que não a escravidão de africanos e seus
descendentes.

15. Leia os textos abaixo:
Texto 1

Texto 2

“Na  década  de  1810,  Hidalgo  e  Morelos,  os  líderes  da  rebelião
camponesa mexicana, curas pobres de pequenos povoados, clamavam
por terra para os deserdados. (...) Morelos afirmava que os inimigos
da nação eram os ricos,  os nobres, os altos funcionários.”(PRADO,
Maria Ligia. A formação das nações latino-americanas. São Paulo:
Atual, 2005. p. 15-16)

“Escravidão negra,  latifúndio  e  monocultura.  No  início  da  década de  1960
afirmava-se ser esse o conjunto de fatores em que se assentara a economia
brasileira do século XVI ao XIX, como resultado da sua forma de integração
ao mercado mundial na qualidade de área subsidiária da Europa, produtora de
artigos  tropicais  e,  posteriormente,  de  metais  preciosos.  Essa  visão,
excessivamente  reducionista,  com freqüência  se  associava à  concepção dos
ciclos da economia colonial (...).” (CARDOSO, Ciro Flamarion. O trabalho na
colônia. In: LINHARES, Maria Yedda (org.). História geral do Brasil. 9 ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 1990,  p. 95)

MULHERES EM LUTA
(...)Em  1994,  um  grupo  de  camponeses  indígenas  reunidos  no
Exército  Zapatista  de  Libertação  Nacional  (EZLN)  iniciou  uma
rebelião  armada  no  estado mexicano de Chiapas,  uma das  regiões
mais  pobres do México.  O EZLN, entre  outras questões,  exige do
governo mexicano mudanças sociais e econômicas. (...)No EZLN há
mulheres em todos os níveis: há mulheres que são bases de apoio, há
milicianas, há insurgentes, há oficiais e há comandantas.
(http://www.angelfire.com.  In:  MOTA,  Myriam  Becho  e
BRAIK, Patrícia Ramos.  História: das cavernas ao terceiro milênio.
2. ed. São Paulo: Moderna, 2002, p. 310)



Analisando revoluções ocorridas na América Latina, os textos permitem comparações e inferências,
entre as quais NÃO se pode incluir:

a) Trata-se de movimentos com implicações sócio-econômicas.
b) Embora ocorridos em séculos diferentes, ambos os movimentos relacionam-se com o processo de
libertação da América Latina.
c) A questão agrária encontra-se presente tanto no movimento zapatista, quanto no de Hidalgo e
Morelos.
d)  A  presença  feminina,  tão  clara  no  atual  movimento  zapatista,  não  se  deu,  entretanto,  na
construção dos estados latino-americanos,  já que mulheres não participaram dos movimentos de
independência.
e) Tanto no movimento zapatista atual, quanto no processo de independência do México, a Igreja
católica marcou presença em favor dos explorados. 

16. Considere os seguintes textos sobre os grandes ecossistemas brasileiros:

Texto I
Paralelamente à riqueza vegetal, a fauna é o que mais impressiona na região. A maior parte das
espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção é originária da ________ .
Durante 500 anos a ________ proporcionou lucro fácil ao homem. Madeiras, orquídeas, corantes,
papagaios, ouro e diversos produtos agrícolas enriqueceram muita gente. Além disso, as queimadas
deram lugar a uma agricultura imprudente e insustentável. Por muitos anos, nenhuma restrição foi
imposta a essa “fome” por dinheiro e a essa agricultura.

Texto II
Nas últimas décadas  o  ________ tem passado por transformações  lentas,  mas significativas.  O
avanço das populações e o crescimento das cidades representam ameaças constante. A ocupação
desordenada das regiões mais altas, onde nasce a maioria dos rios, é o risco mais grave. A cultura
indiscriminada está provocando a erosão do solo, além de contaminá-lo com o uso excessivo de
agrotóxicos.



Marque a opção que completa corretamente as lacunas dos textos I e II, respectivamente.

a)  Amazônia –– Mata Atlântica.
b)  Amazônia –– Mata Atlântica.
c)  Cerrado –– Pantanal.
d)  Amazônia –– Cerrado.
e)  Mata Atlântica –– Pantanal.

17. Observe:



O gráfico dessa questão traz as medições da variação mensal de temperatura na baixa troposfera
(até 8 quilômetros de altitude) realizada pelo satélite meteorológico Tiros. A agência espacial norte-
americana Nasa comenta do seguinte modo os resultados apurados:
“A  temperatura  [...]  é  mais  fortemente  influenciada  pela  atividade  oceânica,  em  particular  os
fenômenos El Niño e La Niña [...]. A tendência geral dos dados da troposfera é aproximadamente
constante, cerca de +0,049 °C por década. [...] Medições de superfície com termômetro indicam que
a temperatura  da Terra  está  aumentando,  enquanto os dados de satélite  não  revelam mudanças
significativas nas tendências de longo prazo”.

Diante dessas informações, é correto concluir que: 

a) a teoria  do aquecimento global  deve ser abandonada,  pois colide com os dados colhidos por
satélites.

b)os dados colhidos por satélite confirmam plenamente as projeções de aquecimento global, como
se observa pela forte variação positiva das temperaturas em 1998.

c) a discrepância entre os dados de satélite e os de superfície revela a complexidade do problema do
aquecimento global, que continua a dividir as opiniões científicas.

d)os dados colhidos por satélite registram menores variações de temperatura na década de 1990, o
que desmente a teoria do aquecimento global.

e) tomados em conjunto, os dados de satélite e de superfície confirmam a teoria do aquecimento
global, mas nada informam sobre suas causas, que podem ser naturais.

18. O  Governo  de  Juscelino  Kubitscheck  (1956-1961)  será  sempre  lembrado  pela  obsessão
industrialista, sintetizada na rumorosa campanha  publicitária do “50 anos em 5”. Essa fase heróica
representou a maturidade industrial do país, mas também uma reorientação radical: a abertura do
país  aos  investimentos  estrangeiros  diretos   tomava  o  lugar  do  protecionismo  nacionalista  de
Vargas,  deixando  para   trás  o  modelo  agro  exportador  e  ergueu  a  economia  urbano-industrial
dinamizada pela transferência de filiais dos conglomerados transnacionais. O eixo  do Plano de
Metas estava na implantação de um moderno parque automobilístico, assentado sobre tecnologias
transplantadas diretamente dos Estados Unidos e da Europa. No plano interno,  a base estava criada.
No plano internacional, os conglomerados transnacionais viviam sua época de ouro.
O Estado atuou no sentido de viabilizar  os investimentos externos, liberando as importações de
equipamentos  e  máquinas  e  criando  mecanismos  de  crédito  destinados  a  expandir  o  mercado
consumidor interno.

(MAGNOLI, Demétrio. Projeto de ensino de Geografia: natureza, tecnologias, sociedades. In:  
MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina.Geografia do Brasil . 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005)

Com relação ao modelo de indústria implantada no interior do território nacional, é correto afirmar
que:

a) prevaleceu a indústria de bens de consumo não-duráveis.
b) a indústria de bens de capital foi a que mais obteve êxito no período.
c) o privilégio foi dado à indústria de bens de consumo duráveis.
d) a indústria de base mereceu o principal incentivo oficial.
e) a indústria de bens de capital foi o principal elo da industrialização.

19. Leia o texto abaixo:



Sobre os chamados “14 pontos de Wilson”, estudiosos afirmam que:

I. Foi a primeira reação do Ocidente ao apelo bolchevique aos povos para celebrarem a paz.
II. Jogavam a carta nacionalista contra o apelo internacional de Lênin.
III.  Foi  elogiado  por  todas  as  potências  vencedoras,  por  punir  a  Alemanha  devido  a  sua
responsabilidade no conflito.

Marque a opção correta.

a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
b) Todas as afirmativas são falsas.
c) Somente são verdadeiras as afirmativas I e II. 
d) Somente são verdadeiras as afirmativas I e III.
e) Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.

20. Leia o texto abaixo:

As seguintes afirmativas reúnem fatores que condicionaram o referido conflito entre os Estados
Unidos e o Japão:

I. O triunfo de Hitler na Europa deixou um vácuo imperial parcial no Sudeste Asiático, no qual o
Japão entrou.
II. O Japão afirmou um protetorado sobre as desamparadas relíquias dos franceses na Indochina.
III. Os EUA aplicaram severa pressão econômica sobre o Japão.

Marque a opção correta.

a) Todas as afirmativas são corretas. 
b) Todas as afirmativas são falsas.
c) Somente são corretas as afirmativas I e II.
d) Somente são corretas as afirmativas II e III.
e) Somente é correta a afirmativa III.

“Em janeiro  de 1918,  o  presidente  dos  Estados  Unidos,  Woodrow
Wilson, apresentou ao Congresso Americano um plano de paz, que
ficou  conhecido  como  ‘Os  14  pontos  de  Wilson’.  Entretanto,  tal
programa foi recebido por algumas potências como ‘admirável, mas
muito abstrato’ (...)”.
(MOTA,  Myriam  Becho;  BRAIK,  Patrícia  Ramos.  História:  das
cavernas ao terceiro  milênio.  2.  ed.  São Paulo:  Moderna,  2002,  p.
427)

“O ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 tornou a
guerra mundial.” (HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve
século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.
48). 



21. Leia o texto abaixo:

Sobre a ação de Simon Bolívar no processo de independência das nações hispano-americanas, só
NÃO se pode afirmar que:

a)  convidou  os  Estados  americanos  para  o  Congresso  de  Panamá,  embora  poucos  tenham
comparecido.
b) pertencente à elite criolla da Venezuela,  ele tornou-se líder da libertação da Grã-Colômbia.
c)  apesar  de seus esforços  para manter  a  união da Grã-Colômbia,  esta  acabou dividindo-se em
quatro países.
d) opunha-se ao libertador San Martin, que era defensor da idéia de uma América do Sul composta
de nações independentes controladas por príncipes europeus, convidados para assumir o governo.
e) recusou reunir-se com San Martin no Encontro de Guaiaquil, sob o argumento de que esperava
que os novos países se organizassem numa República, mantendo-se unidos numa grande federação
sob um governo único. 

22. Sobre a polêmica presente na produção historiográfica brasileira acerca do “caráter do golpe de
30  [no  Brasil]  e  do  novo  Estado  dele  resultante”  (MENDONÇA,  Sônia  Regina  de.  Estado  e
Sociedade: A consolidação da república oligárquica. In: LINHARES, Maria Yedda (org.). História
geral do Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990,  p. 323), considere as seguintes afirmativas:

I. Alguns estudiosos interpretam a revolução de 30 como a verdadeira revolução burguesa no Brasil,
entendida, dogmaticamente, como a ascensão da burguesia industrial ao aparelho de Estado.
II.  Há  autores  que  vêem  a  participação  ativa  do  tenentismo  no  golpe  como  um  aval  para  a
implantação da nova ordem de crescimento urbano-industrial para o país e da emergência do povo
no cenário político.
III. Na década de 70, emergiram tentativas de revisão, evidenciando que a burguesia industrial não
participou do golpe e que o discurso dos tenentes não correspondia às pretensões da classe média. 
IV-Mais recentemente, desenvolveu-se a tendência de uma análise crítica do discurso produzido
pelos “vencedores” do movimento de 30, desqualificando-o como marco histórico fundamental. 

Marque a opção correta:

a) somente manifestaram-se na historiografia brasileira as linhas interpretativas I e III.
b) somente manifestaram-se na historiografia brasileira as linhas interpretativas I e II.
c) somente manifestaram-se na historiografia brasileira as linhas interpretativas II e III.
d) somente manifestaram-se na historiografia brasileira as linhas interpretativas III e IV.
e) as quatro linhas de interpretação acham-se presentes na historiografia brasileira. 

“Em 1826, realizou-se no Panamá um congresso convocado por Bolívar,
com a finalidade de reunir as diversas repúblicas em que se tinha dividido
a América espanhola numa grande federação, para fazer frente à Europa
monarquista.”
(FIGUEIRA, Divalte Garcia. História. São Paulo: Ática, 2007, p. 221.)



23. Reunindo intelectuais  das  mais diversas filiações  ideológicas e áreas do saber,  o  Instituto
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) “tornou-se a  matriz  de um certo  tipo de pensamento
destinado à mobilização social em torno do progresso do país” (MENDONÇA, Sônia Regina de. As
bases  do  desenvolvimento  capitalista  dependente:  da  industrialização  restringida  à
internacionalização. In: LINHARES, Maria Yedda (org.).  História geral do Brasil. 9 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 1990,  p. 347). O ISEB pode ser assim caracterizado:

a) para superar o impasse brasileiro, entre o setor arcaico e o moderno, sugeriu a realização de uma
reforma agrária radical e urgente.
b) inspirou-se nas idéias e soluções propostas pela Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL) como saídas para o subdesenvolvimento.
c) propôs medidas que deixaram de consolidar uma visão dualista (agrário X urbano-industrial) das
grandes questões nacionais.
d) desqualificou a presença do capital estrangeiro como alavanca do desenvolvimento.
e) criticou aqueles que definiam a técnica como o remédio capaz de superar o impasse gerado pelo
atraso do Brasil.

24. Leia o texto abaixo:

Em função da presença afro-descendente na ocupação do território brasileiro, só NÃO se pode-se
afirmar que:

a) tingido pela entrada maciça de imigrantes brancos, vigorava no início do século XX um modelo
original  que,  em vez de apostar que o cruzamento geraria a falência do país,  descobriu nele as
possibilidades do branqueamento.
b) a partir dos anos 30, foi bastante difundido o mito da “democracia racial” no Brasil, formulado
de modo exemplar na obra de Gilberto Freire.
c) Florestan Fernandes demonstrou o lado mítico da democracia racial, exaltada como modelo, mas
dificilmente encontrada na realidade. 
d)  já  antes  do  Estado  Novo,  diversos  projetos  oficiais  foram  implementados  no  sentido  de
reconhecer na mestiçagem a verdadeira nacionalidade brasileira.

“Em 1900 (...), diante da constatação de que este era mesmo um país
mestiço e negro, preferiu-se, simplesmente, retirar o quesito ‘cor’ do
censo demográfico.  Dessa  maneira,  embora os censos  tenham sido
realizados no Brasil em 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1970 e
1980, o item ‘cor’ não foi utilizado pelo menos em três momentos:
1900,  1920  e  1970.”(SCHWARCz,  Lilia  Moritz.  Nem  preto  nem
branco,  muito  pelo  contrário:  cor  e  raça  na  intimidade.  In:
SCHWARCZ,  Lilia  Moritz  (org.).  História  da  vida  privada  no
Brasil:  contrastes da intimidade contemporânea. Vol. 4. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006, p. 225.)



e) na Constituição de 1988, o texto silencia quanto à possibilidade de a pena contra a prática do
racismo ser aplicada quando algum abuso ocorrer, por exemplo, no interior do lar ou em locais de
maior intimidade.

25. Leia o texto abaixo:

Analise as afirmativas abaixo,  quanto a esse período de transição,  importante para uma nova e
democrática configuração do Estado brasileiro:

I-Tanto  os  promotores  da  abertura  no  interior  do  governo  quanto  muitas  figuras  da  oposição
buscavam um modelo de transição concertada, não em países da América Latina, mas na Espanha.
II-O fato de que tenha havido um aparente acordo geral pela democracia, por parte de quase todos
os atores políticos, facilitou a continuidade de práticas contrárias a uma verdadeira democracia.
III-A Constituição de 1988 falhou em não criar o habeas-data, que assegura às pessoas o direito de
obter dados de seu interesse constantes dos arquivos de entidades governamentais. 

Marque a opção correta.

a) todas as afirmativas são verdadeiras.
b) todas as afirmativas são falsas.
c) somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
d) somente são verdadeiras as afirmativas I e III.
e) somente são verdadeiras as afirmativas I e II.

26. Leia:

 “Tereza gastou centenas de filmes tirando fotos. Distribuiu mais ou menos a metade a jornalistas
estrangeiros sob a forma de rolos a serem revelados (a fronteira estava sempre aberta, jornalistas
chegavam  do  exterior,  pelo  menos  para  entrar  e  sair,  e  aceitavam,  agradecidos,  qualquer
documentação).  Muitas  dessas  fotos  foram  publicadas  pela  imprensa  ocidental,  nelas  se  viam
tanques,  punhos  ameaçadores,  prédios  destruídos,  mortos  cobertos  com  a  bandeira  tricolor
ensangüentada, jovens de moto que a toda velocidade circulavam em torno dos tanques, agitando
bandeiras tchecas na ponta de longas varas, e meninas muito jovens, com mini-saias incrivelmente
curtas, para provocar os infelizes soldados russos, sexualmente famintos, beijando as suas vistas
transeuntes desconhecidos. A invasão russa, repitamos, não foi somente uma tragédia, foi também
uma festa do ódio repleta de uma estranha euforia que hoje parece inexplicável”.

(Trecho do romance A insustentável leveza do ser, do escritor Milan Kundera).

O trecho acima faz menção a:

a) Primavera de Praga, período da Guerra fria.
b) Invasão do Afeganistão por soldados da União das Repúblicas Socialistas Soviética.
c) Invasão da Romênia após a Segunda Guerra Mundial, por soldados russos.
d) Revolta da Hungria, quando soldados soviéticos invadem a capital.
e) Insurgência na Polônia por membros do Sindicato Solidariedade, e a conseqüente resposta da

União Soviética.

“A transição do regime militar para a democracia insere-se em um
contexto mais amplo, abrangendo quase todos os países da América
do Sul.  O Brasil  saiu  na frente,  com relação a seus vizinhos mais
importantes”  (FAUSTO,  Boris.  História  Concisa  do  Brasil.  São
Paulo: Editora da USP e Imprensa Oficial do Estado, 2001, p. 289).



27. Com relação ao processo de urbanização brasileiro, considere as seguintes afirmativas:

I. Até a década de 1930, o processo de urbanização se organizava, predominantemente, em
escala  regional,  com  as  respectivas  metrópoles  funcionando  como  pólos  de  atividades
secundárias e terciárias.

II. A  partir  da  década  de  1930,  à  medida  que  a  infra-estrutura  de  transportes  e
telecomunicações  se  expandia  pelo  país,  o  mercado  se  unificou,  mas  a  tendência   à
concentração  das  atividades  urbano-industriais  na região  Sudeste  fez  com que a atração
populacional ultrapassasse a escala regional, alcançando o país como um todo.

III. Entre as décadas de 1950 e 1980, ocorreu intenso êxodo rural e migração inter-regional, com
forte aumento da população metropolitana no Sudeste, Nordeste e Sul.

IV. Da década de 1980 aos dias atuais, observa-se que o maior crescimento tende a ocorrer nas
metrópoles regionais e cidades médias, com predomínio da migração urbana-urbana.

Está correto apenas o que se afirma em:

a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) I, III e IV.
e) I, II, III e IV.

28. A divisão regional oficial do território brasileiro é contestada por pesquisadores de diferentes
áreas como geógrafos, economistas, sociólogos, dentre outros profissionais ligados a área, é a partir
dela que são realizadas as análises a respeito das desigualdades espaciais e socioeconômica, que
subsidiam os programas de investimentos e as políticas públicas e privadas para cada região do país.
No Brasil,  as desigualdades existentes entre regiões, estados e dentro de um próprio município,
apontam para a necessidade de se reestruturar as políticas oficiais como forma de se corrigir as
desigualdades econômicas e sociais.

No tocante às desigualdades socioespaciais nas cidades brasileiras, marque a opção correta.
a) A  existência  de  grandes  centros  de  compras  como  forma  de  aglutinar  a  circulação  de

mercadorias e serviços.
b) A existência  de  verdadeiras  cidades  dentro  de  cidades,  como os  grandes  condomínios  tipo

“Alphaville”, em detrimento de outras áreas da mesma.
c) A convivência diária de transportes coletivos ineficientes e caros.
d) O aumento da violência urbana.
e) A concentração do poder em um pequeno grupo da elite dominante.

29. O  geógrafo  Milton  Santos  e  a  professora  Maria  Laura  Silveira  propuseram  uma  nova
regionalização do Brasil,  baseada em quatro regiões ou em “quatro brasis”. O critério principal



definidor  dessa  nova  regionalização  foi  o  do  “meio  técnico-científico-informacional”,  isto  é,  a
“informação”  e  as  “finanças”  estão  irradiadas  de  maneiras  desiguais  e  distintas  pelo  território
brasileiro, determinando “quatro brasis”

Sobre as novas regiões propostas, dentro do critério citado, marque a opção incorreta.

a) Região Centro-Sul: inclui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e parte do Estado de Goiás. É a
região mais dinâmica do país, onde se concentram os maiores investimentos produtivos, o maior
números de habitantes, portos, aeroportos, maiores cidades, a agricultura mais dinâmica e os
principais meios técnico-científicos do país.

b) Região Amazônica: inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia,
com baixas densidades técnicas e demográficas.

c) Região Nordeste: inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco,  Alagoas,  Sergipe  e  Bahia.  Foi  a  primeira  a  ser  povoada.  Apresenta  uma
agricultura  pouco  mecanizada  se  comparada  à  região  à  região  Centro-Oeste  e  à  região
concentrada.

d) Região  Centro-Oeste:  inclui  os  estados  de  Goiás,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul  e
Tocantins.  De  ocupação  recente,  apresenta  uma  “agricultura  globalizada”,  isto  é,  moderna,
mecanizada e produtiva.

e) Região concentrada:  inclui  os estados de São Paulo,  Rio de Janeiro,  Minas  Gerais,  Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que concentra a maior população,
as maiores indústrias, os principais portos e aeroportos,  shopping centers,  supermercados, as
principais rodovias,  e infovias,  as maiores cidades e universidades.  Portanto,  é a região que
reúne os principais meios técnico-científico e as finanças do país.

30. Leia o texto abaixo:

Considere as seguintes afirmativas, relacionadas ao processo de Globalização.

I-O primeiro grande protesto contra a globalização ocorreu no final de 1999, em Seattle (EUA),
durante uma reunião da OMC que pretendia lançar a Rodada do Milênio – um novo cronograma
para a redução de tarifas comerciais.
II-No final  de 1997, foi  firmado o Protocolo de Kyoto – então,  ratificado  por todas  as nações
consideradas  centrais  -  que  prevê  a  redução  das  emissões  de  gases-estufa  pelas  nações
industrializadas.
III-No  início  do  século  XXI,  foi  realizada  a  Conferência  de  Durban,  cujo  documento  final
reconheceu a escravidão como crime contra a humanidade e reivindicou medidas efetivas dos países
ricos para reverter as injustiças históricas cometidas contra os povos africanos.

Marque a opção correta.

a) todas as afirmativas são verdadeiras.

“O processo de globalização é considerado irreversível pelos especialistas, mas
seus  rumos são criticados  por  diversos  grupos políticos  em todo o  mundo.
Uma das principais críticas é que a globalização não favorece a distribuição da
riqueza entre  os países,  agravando a exclusão social”.  (FIGUEIRA,  Divalte
Garcia. História. São Paulo: Ática, 2007, p. 395.)



b) todas as afirmativas são falsas.
c) somente é verdadeira a afirmativa III.
d) somente são verdadeiras as afirmativas I e III.
e) somente são verdadeiras as afirmativas I e II. 

31. Leia a notícia abaixo, publicada pelo jornal  A Tribuna (Vitória/ES, p. 52), de 18 de maio de
2008:

Indicando os estados influentes no ministério Lula, a notícia pode fazer o leitor voltar suas reflexões
para a Primeira República, pois:

a) aponta para uma mudança com relação à Primeira República, já que mostra a presença do estado
do Rio Grande do Sul entre os politicamente influentes no Brasil atual.
b) demonstra descontinuidade política, pois o estado do Rio de Janeiro não teve qualquer influência
política na Primeira República. 
c) denota semelhanças e diferenças, indicando a influência de São Paulo e Rio Grande do Sul, mas
também sugerindo a quase ausência de Minas Gerais no processo político atual.
d)  confirma,  no  Brasil  atual,  todo  o  jogo  político  federalista  iniciado  com  a  “política  dos
governadores”.
e)  ratifica o jogo das continuidades,  uma vez que confirma a hegemonia política de São Paulo
durante toda a Primeira República, tese unânime na historiografia brasileira.

32. Leia:
O ESPAÇO NACIONAL DA ECONOMIA INTERNACIONAL
Com a globalização,  confunde-se  a  lógica do chamado  mercado  global  com a lógica  das
empresas candidatas a permanecer ou a se instalar num dado país, o que exige a adoção de um
conjunto  de  medidas  que  acabam  assumindo  um  papel  de  condução  geral  da  política
econômica  e  social.  O  argumento,  fundado  no  chamado  “pensamento  único”,  inclui  um
receituário  de soluções, sem as quais – diz-se – um determinado país se torna incapaz de
participar do processo de globalização. Em nome da inserção desse país na nova modernidade
e  no  mercado  global  são  estabelecidas  regras  que  acabam  por  constituir  um  conjunto
irrecusável de prescrições. Isso equivale, para cada país, a uma abdicação da possibilidade de
efetuar uma verdadeira política internacional, tanto econômica quanto social.
O discurso do mercado global faz pensar  que essa entidade dita universal  atua quase que
automaticamente sobre o mundo, isto é, sobre todos os países. Na prática, a ação efetiva  dá-
se  por  intermédio  de  empresas,  diferentes  segundo  os  países,  cada  qual  trabalhando
exclusivamente em função dos seus próprios interesses individuais e buscando adaptar a esses
interesses as práticas correntes em cada nação.

                                  (SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil:território e 

sociedade  no início do século XXI. Rio de Janeiro:Record, 2001.p.255.)

O fragmento de trecho acima faz menção à:

a) política de formação de grande conglomerados transnacionais em vários países do mundo.
b) inserção de países emergentes na economia macro-internacional.

SÃO PAULO É QUE LIDERA
Apesar  do  crescimento  do  grupo  de  ministros  do  Rio,  São  Paulo
continua  com o maior  número de titulares  do primeiro  escalão  do
governo Lula. São oito ministros (...).Depois de São Paulo e do Rio, o
estado com maior representatividade no governo é o Rio Grande do
Sul (...).



c) política  neoliberal,  imposta  por  grupos  transnacionais  para  obter  vantagens  comparativas  e
instalarem filiais em vários pontos do planeta.

d) perspectiva de formação de grandes conjuntos de países em determinada regiões ou continentes.
e) inserção do Brasil no mercado globalizado, através de políticas liberalizantes. 

33. A hegemonia e o crescimento do capital financeiro internacional são algumas das principais
características da globalização.  Nas últimas décadas,  o volume do capital financeiro que circula
pelo mundo superou os índices de crescimento dos investimentos, do PIB e do comércio exterior
dos países desenvolvidos. Nos mercados monetários, mais de 1,5 trilhões de dólares são negociados
por dia e se comercializa cerca de um quinto dos bens e serviços.
O capital financeiro que circula pelo globo pode ser dividido em dois tipos: capital  produtivo e
capital especulativo ou volátil. 

Como características do capital especulativo ou volátil, podemos assinalar:

a) é o capital que se aplica em empreendimentos empresariais, que podem ser desfeitos a qualquer
instante.

b) são  aqueles  empréstimos  feitos  entre  grandes  grupos  empresariais,  mas  que  têm  prazo  de
duração.

c) são capitais aplicados em bolsas de valores nos mais diversos pontos do planeta.
d) são capitais aplicados em letras do tesouro nacional.
e) são capitais dispersos pelo planeta, e que são aplicados a juros altíssimos, dependendo do prazo

de duração.

34. Além das migrações forçadas, outras migrações foram controladas ou facilitadas pelos Estados.
Nos  países  desenvolvidos,  a  falta  de  mão-de-obra  não  qualificada  levou  muitos  governos  a
estimular as migrações até a década de 1970. 
Com o aumento do desemprego, os governos, temendo a concorrência com a mão-de-obra  local,
começaram  a  restringir  a  imigração,  elaborando  leis.  Muitos  países  fecharam  suas  fronteiras,
recorrendo à força policial para conter imigrantes e refugiados.

Entre as muitas conseqüências dos movimentos migratórios, podem ser mencionadas, as seguintes,
EXCETO: 

a) contribuição no processo de miscigenação étnica e na ampliação e difusão cultural  entre os
povos.

b) contribuição e influência no processo de ocupação e povoamento, na distribuição geográfica da
população e, é claro, no próprio desenvolvimento econômico.

c) quando  a  emigração  significa  a  perda  de  trabalhadores  adultos  qualificados,  de  técnicos  e
cientistas de alto nível, são enormes os prejuízos para o país emigratório.

d) vantagens econômicas para os países que não possuem condições de atender às necessidades
básicas de sua população, tais como emprego, saúde, moradia e educação.

e) a exportação de moedas  nacionais  para os países  de emigração é muito importante para os
países de imigração, pois fortalece suas moedas no mercado externo.



35. Com  o  advento  da  Terceira  Revolução  Industrial,  também  conhecida  como  Revolução
Técnico-científica ou Revolução Informacional, o capitalismo atinge sua fase informacional-global.
Isso ocorre no pós-Segunda Guerra, sobretudo a partir da década de 1970, quando, gradativamente,
disseminam-se empresas, instituições e diversas tecnologias responsáveis pelo crescente aumento
da  produtividade  econômica  e  pela  aceleração   dos  fluxos  de  capitais,  de  mercadorias,  de
informações.  As economias  ficam cada vez mais interdependentes,  e vulneráveis às  oscilações
econômicas, que ocasionaram  efeitos econômicos incalculáveis em várias economias nacionais. 

Como exemplo da afirmação acima, marque a opção correta.

a) A crise mexicana ocorrida na década de 1990, que ficou conhecida como efeito tequila.
b) A crise da Coréia no final da década de 1980, que produziu efeitos devastadores nas economias

dos “Tigres Asiáticos”.
c) A crise econômica brasileira no final da década de 1990, já em plena era do Plano Real, quando

atingiu todos os países do cone Sul.
d) Atual crise americana que está derrubando as bolsas de valores de todo o planeta, provocando

inclusive a elevada alta dos preços de petróleo.
e) A crise  econômica  norte-americana  no final  da  década  de  1970,  que  levou  os  governantes

ingleses e americanos a adotarem a política neoliberal.

36. Entre 6 e 8 de setembro de 2000 foi realizado, em Nova York, o maior encontro de chefes de
Estados e de Governo de 191 países, patrocinada pelo Organização das Nações Unidas (ONU).
Nesse encontro,  a  ONU resolveu utilizar  o  simbolismo representado  pela entrada  em um novo
milênio para promover uma reflexão sobre as condições de vida da maioria da população mundial e
definir ações conjuntas para enfrentar as adversidades. No documento final do encontro, entre os
valores e os princípios explicitados, encontra-se esta declaração:

Reafirmamos a nossa determinação de apoiar todos os esforços que visam fazer respeitar a

igualdade e soberania de todos os  Estados,  o respeito pela sua integridade territorial  e

independência política; a resolução dos conflitos por meios pacíficos e em consonância com

os princípios de justiça e do direito internacional; o direito à autodeterminação  dos povos

que permanecem sob o domínio colonial  e ocupação estrangeira ; a não-ingerência nos

assuntos internos dos Estados; o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais;

o respeito pela igualdade de direitos de todos,  sem distinções por motivo de raça, sexo,

língua ou religião; e a cooperação internacional de caráter econômico, social, cultural ou

humanitário. 

O texto acima se refere à:



a) Criação da Organização das Nações Unidas.
b) Declaração Universal dos Direitos Humanos.
c) Criação da Ação Universal pela liberdade total dos povos.
d) Cúpula do Milênio.
e) Proibição de ingerência em países desenvolvidos por países desenvolvidos, como invasão do

Afeganistão e do Iraque pelos EUA.

37. Nesses tempos de globalização, outro fator que contribuiu de forma decisiva para o aumento do
comércio  internacional  foram  os  blocos  supranacionais.  Em  2001,  existiam  32  blocos
supranacionais, envolvendo nações de todas as partes do mundo, que movimentaram cerca de 4,7
trilhões de dólares.

As formações de blocos supranacionais envolvem alguns níveis integração, tais como os citados
abaixo, EXCETO:

a) Zona de Livre Comércio.
b) Banco Regional.
c) Mercado Comum. 
d) União Aduaneira.
e) União Política, Econômica e Monetária.

38. O  mundo  vai  ficando  cada  vez  mais  integrado  com  o  avanço  da  industrialização  e  da
globalização. Existe uma competição – e ao mesmo tempo uma crescente cooperação – entre os
principais centros de poder mundiais. Essa competição ou oposição, todavia, não é essencialmente
militar-ideológica.
Grande parte das atuais tensões no espaço mundial deriva das conseqüências negativas produzidas
pela globalização. 
Uma fonte de conflito além do crime internacional organizado é o terrorismo global, que também
vem se expandindo com a nova ordem mundial. Existem hoje centenas de redes terroristas, que
normalmente  possuem  ramificações  em  vários  países  e  dispõem  de  sofisticados  meios  de
destruição.
A forma do terrorismo atual – chamado pós-moderno ou global – é diferente das anteriores. 

São caraterísticas desse “novo terrorismo” , EXCETO:

a) um cuidadoso planejamento, com a utilização de enormes recursos financeiros.
b) os objetivos a serem atingidos, tornam-se alvos fáceis.
c) a sua natureza globalizada, com a presença de militantes oriundos de vários países do mundo.
d) têm caráter nacionalista e propostas políticas bem definidas.
e) utilizam meios técnicos modernos.

39.  Leia:
Praticamente em todos os Estados do mundo, a cada ano aumenta a proporção de idosos na



população total. Isso é decorrência  da diminuição nas taxas de mortalidade e de natalidade,
que ocorre  até mesmo nos países  mais  pobres,  embora  bem mais tardiamente.  Existe  um
progressivo envelhecimento da população mundial.
Em alguns países, a proporção de pessoas na terceira idade encontra-se em torno dos 25% do
total da população. Calcula-se que a população ultrapasse os 30%  ou até os 40% dentro de
uma ou duas décadas.

(VESENTINI, José Willian. Sociedade e espaço: geografia geral e do Brasil. 44. ed. Atual e reform. São Paulo: Ática, 2005)

Com relação ao elevado percentual de idosos no contexto da população, marque a opção incorreta.

a) Os idosos podem ser vistos como uma fonte de lucro pois, de uma forma muito embrionária,
cada vez mais se multiplicam os cursos para a terceira idade nas universidades; são promovidas
viagens e programações especiais de lazer e outros.

b) Há  necessidade  de  se  criarem  novas  condições   de  vida  para  atender  aos  idosos,  ou  seja,
mudanças no sistema escolar, na saúde, no lazer e na publicidade.

c) O aumento de custos previdenciários tem deixado muitas economias sobrecarregadas, pois não
se prepararam para tal fato.

d) Em alguns países, haverá falta de mão-de-obra e, com a necessidade de se importar essa mão-
de-obra, esbarra-se em casos de xenofobia.

e) Os idosos representam mão-de-obra barata para a economia capitalista, pois já estão formados e,
conseqüentemente,  representam  baixíssimos  custos,  para  o  empresariado,  tornando,
conseqüentemente, os produtos e serviços mais baratos.

40. Nas últimas décadas, a China apresentou inúmeras transformações econômicas. 

Marque a opção que, corretamente, indica essas mudanças:

a)  a  expansão econômica acelerada  das  últimas décadas  comprova o dinamismo do modelo  de
planificação central e estatização dos meios de produção.
b) o enclave de Hong Kong e a província rebelde de Taiwan desempenharam papéis decisivos na
abertura da economia chinesa, estimulando os fluxos de comércio e investimento com o exterior.
c)  as reformas econômicas,  iniciadas  em 1978, e  aceleradas  na década  seguinte,  combinaram a
abertura a investimentos estrangeiros com as comunas populares no campo.
d) o crescimento econômico das últimas décadas baseou-se em investimentos estrangeiros e gerou
redução das disparidades de renda entre as cidades e o campo e entre a indústria e a agricultura.
e) as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) foram implantadas principalmente na Manchúria, 
beneficiando-se das reservas de carvão mineral e minério de ferro dessa região.
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GEOGRAFIA/HISTÓRIA
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 C 11 E 21 E 31 C
02 D 12 D 22 E 32 C
03 C 13 A 23 B 33 C
04 E 14 A 24 D 34 E
05 A 15 D 25 E 35 A
06 B 16 E 26 A 36 D
07 E 17 D 27 E 37 B
08 C 18 C 28 B 38 D
09 E 19 C 29 A 39 E
10 D 20 A 30 D 40 B


