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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH 

etc.). 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
Verifique também se contém 1 (um) tema de redação e 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) 

alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. Você dispõe de 3h00 (três horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas e o preenchimento 

da Folha de Redação. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorrido o 

tempo total de prova (3h00 - três horas). 

5. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de 

identificação e curso/polo escolhido. 

6. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas e/ou Folha de 

Redação. 

7. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas e a Folha de Redação utilizando caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de Respostas objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  
 

8. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 
marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

9. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo 

da Folha de Respostas de questões objetivas. 
10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

11. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
12. A Redação deverá ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, considerando-se letra de 

tamanho regular. Não responda a lápis. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas e a Folha de Redação, e assine a Lista de Presença. 
 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  --  LLiicceenncciiaattuurraa  

Curso de graduação em: 

Coordenadoria Institucional 

de Educação a Distância 

 

 

Provas de Redação, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. 
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ATENÇÃO! 
Não coloque seu número de inscrição, nome ou assinatura em 

qualquer local da prova de redação. Isso o identificará e 
consequentemente anulará sua prova. 
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REDAÇÃO 
 
Leia o fragmento de reportagem abaixo:  

 
 

 

BEBÊS À VENDA - Para o jurista americano Richard Posner, a venda de bebês eliminaria a burocracia envolvida no 
processo de adoção e reduziria filas de espera em orfanatos. As crianças também sairiam ganhando, por serem criadas 
em lares com melhores condições econômicas. Regras claras impediriam eventuais abusos - pessoas com ficha criminal, 
por exemplo, ficariam alijadas do processo. Mas esse sistema não transforma uma criança em um produto - e assim 
retira o valor intrínseco da vida humana? (VEJA, 21 de novembro de 2012). 

 

Considere as ideias contidas no fragmento de reportagem da revista VEJA e escreva um texto dissertativo-
argumentativo. 

TEMA: 

Adote como tema a proposição temática do trecho sublinhado na matéria. 

 

Instruções: 

Para elaborar a sua redação, respeite os seguintes critérios enumerados abaixo. 

1. Seu texto será do tipo dissertativo-argumentativo e terá no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. 
2. A abordagem do tema não deverá restringir sua reflexão a casos particulares e específicos. 
3. Formule uma opinião sobre o assunto e apresente argumentos que defendam seu ponto de vista. 
4. Para esclarecer esses argumentos, apresente causas e consequências, exemplos, fatos-exemplo, dados e testemunhos. 
5. Conclua, defendendo sua posição. 
6. Sirva-se da leitura dos fragmentos apresentados somente para fazer uma reflexão sobre o assunto e criar ideias para sua 

redação. Não os transcreva como se fossem seus. 
7. Responda somente com caneta de tinta azul ou preta e não se identifique com marcas, assinaturas etc. na Folha de Resposta 

da Redação. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 5 referem-se ao texto abaixo.   
 

Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística, diz estudo 
Estudo indica que fumantes crônicos sofrem males 

semelhantes à doença. Pesquisa foi publicada na revista 

científica 'PNAS'. 

Um estudo realizado por diversas instituições francesas de 
pesquisa sugere que sintomas de insuficiência pulmonar que 
atingem fumantes podem ocorrer devido a alterações no 
funcionamento de duas proteínas que também estão ligadas à 
fibrose cística.  

O estudo foi publicado nesta segunda-feira (18) na revista 
"Proceedings of the Natural Academy of Sciences" (PNAS, na 
sigla em inglês), da Academia Americana de Ciências. 

Muitos fumantes sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (conhecida por DPOC), problema caracterizado pelo 
comprometimento e destruição dos alvéolos, que tem como 
sintomas a tosse persistente, crises de bronquite e falta de ar. 

A DPOC causa condições parecidas aos efeitos da fibrose 
cística nos pulmões. A fibrose cística, que é hereditária, faz com 
que o indivíduo possua pulmões estruturalmente normais na 
infância, mas que vão sendo atingidos, com o tempo, por 
sucessivas inflamações e infecções. 

A fibrose cística gera defeitos no funcionamento de uma 
proteína chamada CFTR, encontrada nos pulmões e vias aéreas, 
segundo os cientistas. A doença, que tem origem genética, leva 
à insuficiência respiratória crônica e à hipertensão pulmonar, 
entre outros problemas, de acordo com dados da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 

Os pesquisadores da Universidade de Reims Champagne-
Ardenne, um dos grupos responsáveis pelo estudo francês, 
exploraram os mecanismos pelos quais a fumaça do cigarro 
alteraria o funcionamento da proteína CFTR em ratos. Eles 
descobriram que outra proteína, encontrada em células 
epiteliais das vias aéreas, se liga à nicotina. Esta proteína 
provavelmente cumpre o papel de regular o funcionamento da 
CFTR, segundo o estudo. [...] 

Disponível: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/02/fumo-

afeta-proteina-de-forma-similar-fibrose-cistica-diz-estudo.html 

1. Nas opções seguintes, propõe-se a classificação de uma 
palavra destacada, quanto ao processo de formação. Uma 
opção, entretanto, é falsa. Marque-a. 

A) “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (conhecida por 
DPOC) [...]” – Siglonimização. 

B) “[...] problema caracterizado pelo comprometimento  [...]” – 
Hibridismo. 

C) “[...] tem como sintomas a tosse persistente  [...]” – Processo 
de derivação sufixal. 

D)  “[...] e à hipertensão  pulmonar [...]” – Processo de 
derivação prefixal. 

E) “Esta proteína provavelmente  [...]” – Processo de derivação 
sufixal. 

 

 

 

2. Com base na análise linguística do texto, e considerando os 
aspectos a seguir,  

I. No título do texto, o uso do acento grave está em desacordo 
com as normas gramaticais.  

II.  No período: “Estudo indica que fumantes crônicos sofrem 
males semelhantes à doença”, o emprego do sinal de crase 
é opcional. (Título)  

III. Em “ [...] devido a alterações no funcionamento de duas 
proteínas [...]”, o termo regente exige a preposição a e o 
termo regido apresenta palavra feminina; portanto, deveria 
haver um acento grave. (1º Parágrafo) 

IV. No período: “A doença, que tem origem genética, leva à 
insuficiência respiratória crônica [...]”, a regência do verbo 
levar encontra-se equivocada. (5º Parágrafo)  

verifica-se que estão incorretas as proposições 

A) I, II e III, somente. 

B) II, III e IV, somente. 

C) I, II, III e IV.  

D) II e IV, somente. 

E) III e IV, somente. 

3. No texto em questão, podemos reconhecer a função 

A) referencial, por apresentar linguagem não verbal de modo 
claro, preciso e objetivo. 

B) denotativa, porque a linguagem foi organizada em função do 
referente, ou seja, do que se fala na manchete de jornal, 
com ambiguidade. 

C) referencial, por ter sido escrito em terceira pessoa, com 
frases estruturadas na ordem direta e por apresentar 
linguagem denotativa. 

D) conotativa, utilizando como recursos de persuasão 
argumentos significativos em relação ao público-alvo. 

E) expressiva, porque o jornalista posiciona-se em relação ao 
tema de que está tratando. 

4. Analise os períodos abaixo, retirados do texto e, em seguida, 
assinale a opção em que não aparece um mecanismo de 
coesão textual. 

A) “Um estudo realizado por diversas instituições francesas de 
pesquisa sugere que sintomas de insuficiência [...]” 

B) “Muitos fumantes sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica [...]” 

C) “A fibrose cística, que é hereditária, faz com que o indivíduo 
possua pulmões estruturalmente normais [...]” 

D) “[...] que o indivíduo possua pulmões estruturalmente 
normais na infância, mas que vão sendo atingidos [...]” 

E) “A doença, que tem origem genética, leva à insuficiência 
respiratória crônica [...]” 

5. No contexto, “Eles descobriram que outra proteína, 
encontrada em células epiteliais das vias aéreas, se liga à 
nicotina...” [6º Parágrafo], ocorre 

A) um caso de mesóclise. 

B) uma ênclise obrigatória. 

C) um caso de próclise obrigatória. 

D) uma próclise indevida, visto que contraria a norma culta, 
porém tal emprego é comumente confirmado na linguagem 
dos brasileiros. 

E) uma ênclise indevida, demonstrando uma não concordância 
com a norma padrão, porém consagrada pelo emprego no 
Brasil. 
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As questões 6 e 7 referem-se ao texto abaixo. 

Na TV, a audiência do Big Brother patina. Nas redes sociais, 
o programa é um dos assuntos mais comentados. É o fenômeno 
da segunda tela – o hábito de usar a internet para comentar em 
tempo real o que se vê na TV. E, a julgar pelo teor das 
postagens, o público das redes gosta da poesia de Pedro Bial. 
Levantamento exclusivo de veja.com mostra que, na semana 
seguinte à estreia, 78,9% das postagens no Twitter sobre o BBB 
foram positivas (VEJA, 6 de fevereiro de 2013, p. 7). 

6. As informações expressas no texto concluem que 

A)  a característica básica do BBB é a contradição que o 
inviabiliza para as diferentes formas de mídias. 

B) os conflitos que se evidenciam nas relações entre os 
confinados do BBB planificam as convivências; por isso, é 
justificável sua aceitação pelo público das redes. 

C) o BBB, apesar de não mais interessar a certo público, 
consegue revigorar-se em outras facetas de mídias e de 
audiência. 

D) a generalidade nas formas de relações em uma amostra de 
público confinado fundamenta a audiência do BBB nas redes 
sociais. 

E) esse tipo de programa já apresenta um formato obsoleto 
para todos os tipos de público.  

7. Em geral, o texto apresenta informações  

A) que conceituam o BBB nas suas variadas edições. 

B) que justificam o aumento da audiência do BBB para o seu 
público tradicional. 

C) que desconsideram o fenômeno da segunda tela para a 
justificativa de audiência do BBB. 

D) que retificam os índices de audiência do BBB nas redes 
sociais.  

E) que suscitam uma mudança de comportamento do público 
na maneira de compreender e de recepcionar esse tipo de 
programa televisivo. 

 

A questão 8 refere-se ao texto abaixo.   
Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver 

as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão. 
Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia: 
uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase 
imperceptíveis (Graciliano Ramos – Vidas secas). 

8. O pequeno fragmento da obra de Graciliano Ramos 

A) apresenta uma sequência gradativa de atos marcada pelas 
reminiscências do animal. 

B) é um painel de imagens em fragmentos, no qual se 
evidenciam metáforas e catacreses. 

C) apresenta ações do animal configuradas a partir de uma 
perspectiva personificada. 

D) mostra a ampliação dos sentidos do animal que se 
reconhece a partir de sua limitação auditiva. 

E) animaliza o indivíduo humano a partir da perspectiva de um 
cão. 

 

 

As questões 9 e 10 referem-se ao texto abaixo. 

Luís Tinoco foi ter com ele. Levou-lhe o soneto e a ode 
impressos, e mais algumas produções não publicadas. Essas 
orçavam pela ode ou pelo soneto. Apareciam imagens safadas, 
expressões comuns, frouxo alento e nenhuma arte (Machado de 
Assis). 

9. Considerando a concordância nominal, em qual opção a 
reescrita da oração sublinhada no texto apresenta um uso 
indevido? 

A) Levou-lhe impresso o soneto e a ode. 

B) Levou-lhe impressa a ode e o soneto. 

C) Levou-lhe a ode e o soneto impresso. 

D) Levou-lhe impressas a ode e o soneto. 

E) Levou-lhe a ode e o soneto impressos. 

10. Considerando as regras da norma padrão, o último período 
do texto pode também ser reescrito da seguinte forma. 

A) Haviam imagens safadas, expressões comuns, frouxo alento 
e nenhuma arte. 

B) Via-se imagens safadas, expressões comuns, frouxo alento, 
mas nenhuma arte. 

C) Apareciam, imagens safadas, expressões comuns, frouxo 
alento, e nenhuma arte. 

D) Tratam-se de imagens safadas, expressões comuns, frouxo 
alento e nenhuma arte. 

E) Eram imagens safadas, expressões comuns e frouxo alento. 
Não havia nenhuma arte. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. “Desde o século XVI vinha-se operando na Inglaterra uma 
verdadeira revolução agrária que consistia, sobretudo, na 
substituição da produção fragmentada em pequenas 
unidades distribuídas entre proprietários ou arrendatários 
camponeses por uma produção em larga escala 
concentrada em grandes propriedades, controladas por um 
único senhor, que se tornava cada vez mais um grande 
empresário. Essa alteração foi possibilitada principalmente 
pelas leis de enclousures ou leis de cercamento dos campos 
comuns.” (NADAI, Elza; NEVES, Joana. História Geral, 
Moderna e Contemporânea. Saraiva. 1984). Levando em 
consideração o texto e o seu conhecimento, pode-se afirmar 
que 

A) um dos fatores que explica o pioneirismo inglês na 
Revolução Industrial foi a abundância de mão de obra. 

B) as Leis de Cercamento permitiram o surgimento de novas 
práticas econômicas, chamadas mercantilistas. 

C) o trabalho em série não garantiu uma maior produtividade. 

D) os tratados de comércio e navegação determinaram a 
importação de produtos manufaturados e a exportação de 
matéria prima. 

E) os cercamentos não ofereciam a matéria prima para a 
indústria têxtil. 

12. O renascimento nasceu e atingiu maior expressão na Itália, 
justamente o local onde o desenvolvimento comercial foi 
mais precoce. De fato, as cidades italianas eram grandes 
centros mercantis desde o final da Idade Média, com 
destaque para os portos de Gênova e Veneza, embora 
houvesse outras cidades importantes na região, como 
Florença, Milão e mesmo Roma. Ao mesmo tempo, a 
riqueza da região tornou possível o surgimento dos 
mecenas, indivíduos ricos, que, em busca de promoção 
pessoal, patrocinavam produções artísticas e científicas. 

Neste sentido, relacione as duas colunas abaixo. 

I. Sandro Botticelli 

II. Leonardo da Vinci 

III. Nicolau Maquiavel 

IV. Michelangelo Buonarroti 

V. Erasmo de Rotterdam 

(    ) O Príncipe 

(    ) Afrescos da Capela Sistina 

(    ) Elogio da Loucura 

(    ) Nascimento de Vênus 

(    ) Santa Ceia 

Qual a sequência correta, de cima para baixo? 

A) III, II, IV, V e I. 

B) I, V, III, IV e II. 

C) II, III, I, IV e V. 

D) III, IV, V, I e II 

E) IV, II, I, V e III. 

 

 

13. Sobre mercantilismo e processo de colonização do Brasil, 
leia os fragmentos abaixo. 

Fragmento 1 

“O monopólio do comércio das colônias pela metrópole define o 
sistema colonial porque é através dele que as colônias 
preenchem a sua função histórica, isto é, respondem aos 
estímulos que lhes deram origem, que formam a sua razão de 
ser, enfim, que lhes dão sentido. [...] o sistema colonial 
promovia, ao mesmo tempo acumulação de capitais, por parte 
dos grupos empresariais, e expansão dos mercados 
consumidores dos produtos manufaturados. [...] É nesse 
contexto que se torna possível compreender o modo como se 
organizaram nas colônias as atividades produtivas [...].” 

(NOVAIS, Fernando A. O Brasil nos quadros do antigo sistema 

colonial) 

Fragmento 2 

“[...] a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta 
empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas 
sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os 
recursos naturais de um território virgem em proveito do 
comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização 
tropical, de que o Brasil é uma das resultantes [...].” 

(PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo) 

Analisando os fragmentos acima, é correto afirmar: 

A) Segundo os fragmentos, a colonização do Brasil foi 
organizada a partir da exploração de recursos naturais, 
monopólio sobre o comércio e a produção colonial, e 
sistema de acumulação de riqueza voltado para os 
interesses de grupos empresariais da metrópole.  Podemos 
considerá-las características do mercantilismo e sistema 
colonial praticados no Brasil entre os séculos XVI e XVIII. 

B) Nos fragmentos apresentados no enunciado da questão, 
Caio Prado Jr. e Fernando Novais possuem ideias 
divergentes. Para Fernando Novais, o sentido da 
colonização do Brasil reside na liberdade de diferentes 
nações em acumular riquezas a partir do comércio de 
manufaturas praticado autonomamente no Brasil. Para Caio 
Prado Jr., a riqueza era resultado apenas da exploração de 
recursos naturais sem associação de uma vasta empresa 
comercial.  

C) O monopólio comercial da colônia pela metrópole não pode 
ser considerado uma das características da prática do 
mercantilismo, pois limitaria a expansão do mercado.  

D) A exploração dos recursos naturais se limitaram apenas ao 
pau-brasil e minerais preciosos como o ouro, ambos 
encontrados na natureza. A cana-de-açúcar, o algodão e o 
tabaco não devem ser considerados produtos oriundos da 
exploração dos recursos naturais, pois são produções 
artificiais resultantes da intervenção humana e trabalho 
escravo.  

E) O comércio europeu e os interesses metropolitanos não 
foram preponderantes para definir o sentido e a forma de 
produção e exploração colonial no Brasil. As colônias, a 
exemplo do Brasil e dos E.U.A., por possuírem plena 
autonomia econômica em relação às metrópoles europeias, 
formaram Impérios Coloniais com suas próprias metrópoles, 
como Salvador que foi a sede do Governo Geral no Brasil. 
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14. Sobre processo de colonização do Brasil e de Alagoas, é 
correto afirmar: 

A) a produção da cultura da cana-de-açúcar em Alagoas, 
antigo território que compreendia o sul da Capitania de 
Pernambuco, deu-se em virtude da escassez de produtos 
naturais de alto valor comercial para a Metrópole. Desse 
modo, a produção açucareira em Alagoas durante o período 
colonial não possuiu relação com a prática do mercantilismo 
à medida que o açúcar atendia apenas aos interesses dos 
senhores de engenho. 

B) o atual município alagoano de Porto Calvo, por possuir uma 
geografia favorável à instalação de portos para o 
escoamento marítimo do açúcar, foi escolhido como terceiro 
local para povoamento ao sul da Capitania de Pernambuco. 

C) a colonização do território alagoano ocorreu de forma 
gradativa e economicamente sistemática. Pode-se citar 
entre os primeiros núcleos colonizadores de Alagoas, os 
atuais municípios de Penedo, Porto Calvo, Marechal 
Deodoro e Santa Luzia do Norte. Após a destruição de 
Palmares no século XVII, tornou-se viável a colonização do 
interior, a exemplo da criação do núcleo de Atalaia. Em 
Alagoas, a cultura da cana-de-açúcar foi determinante na 
formação da paisagem social e econômica predominante até 
meados do século XIX. 

D) o Quilombo de Palmares expressou a resistência indígena à 
escravidão. Duarte Coelho e Cristóvão Lins, após liderar as 
tropas responsáveis pela derrubada de Palmares, iniciou o 
povoamento do interior do território alagoano, estabelecendo 
um núcleo de povoamento na região que compreende hoje o 
município de União dos Palmares. 

E) as invasões holandesas em Alagoas tiveram a colaboração 
de Domingos Fernandes Calabar. Os holandeses, por serem 
católicos, preservaram as edificações religiosas católicas 
nas atuais cidades de Penedo e Marechal Deodoro. 
Destruíram apenas Porto Calvo, por ter sido palco da guerra. 
A saída dos holandeses do Nordeste Colonial se deu pela 
perda de interesse nas atividades mercantis. 

15. “Fábio de Souza, teve mais sorte que seu pai. Na década de 
2000, Antônio de Souza se cansou da vida dura de pequeno 
agricultor em Sobral, no Ceará e migrou para São Paulo. 
Analfabeto, Antônio não prosperou e teve de voltar para o 
Ceará. Seu filho não vai precisar se esforçar tanto para 
buscar emprego numa fábrica. A indústria está chegando ao 
sertão”. 

As histórias de Antônio e Fábio de Souza mostram duas fases da 
organização da atividade industrial no território brasileiro. São 
elas, respectivamente: 

A) a dispersão da atividade industrial, durante o milagre 
brasileiro e a centralização de unidades produtivas no 
período Collor. 

B) a concentração da indústria de base no sudeste e a 
dispersão da indústria da construção civil. 

C) a concentração industrial em São Paulo e a transferência da 
indústria de alta tecnologia para o Nordeste. 

D) a descentralização do parque industrial sulista e o aumento 
da industrialização nordestina. 

E) a centralização industrial na região Sudeste e a dispersão da 
atividade industrial para as regiões de custos mais baixos.  

 

16. Analise a gravura abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contando com o apoio dos militares e dos industriais, Vargas 
passou a governar por meio de decretos-leis. A ideologia do 
Estado Novo enfatizava principalmente a ideia de construção da 
nação e a nacionalidade brasileira sob a tutela do Estado. Para 
ter controle dos meios de comunicação e formar uma opinião 
pública favorável ao governo, foi criado em 1939 o Departamento 
de Imprensa e Propaganda – DIP, contribuindo para 

A) fazer a censura a jornais, revistas, livros, rádio e cinema. 

B) estimular a autonomia dos grupos sociais. 

C) prestar um serviço importante à sociedade brasileira, no 
tocante aos seus direitos. 

D) valorizar a cultura nacional, incentivando a participação 
política dos mais pobres. 

E) conscientizar os trabalhadores do direito de greve. 

17. A tarefa de defender a posse da terra contra a ameaça 
estrangeira era uma preocupação crescente em Portugal. 
Para realizá-la era preciso promover a colonização com 
algum tipo de atividade econômica capaz de viabilizá-la. A 
solução encontrada por Portugal foi implantar a empresa 
açucareira em certos trechos do litoral brasileiro. Essa 
escolha de Portugal era porque 

A) era de Portugal que viriam as pessoas para trabalharem no 
desenvolvimento da produção. 

B) a implantação da atividade açucareira no Brasil exigia 
apenas a associação da experiência técnica portuguesa na 
produção do açúcar com a presença de capitais que 
financiassem a comercialização do produto, destacando-se, 
nesse campo, os ingleses. 

C) a atividade agrícola no litoral brasileiro fora praticada desde 
muito antes das capitanias hereditárias. 

D) o desenvolvimento da indústria canavieira era voltado para 
as necessidades da colônia. 

E) era uma das mais valiosas no início do século XV, 
garantindo alta lucratividade aos mercadores. 
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18. Analise a imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A globalização somente se consolidou devido ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sobretudo nas áreas 
de informática e da telecomunicação: o fax, o e-mail, o telefone 
celular, as sofisticadas tecnologias empregadas na telefonia fixa, 
transformaram os negócios extremamente ágeis e flexíveis e 
facilitaram imensamente a comunicação entre os indivíduos. 
Para as empresas, as tecnologias de informação são essenciais, 
bem como o domínio da língua inglesa. Aliás, o inglês tornou-se 
a língua da globalização. Seja nos negócios, no turismo ou nas 
relações pessoais, tornou-se uma espécie de língua mundial, 
falada com vários sotaques, pronúncias e estilos. A internet é o 
símbolo da globalização. Originária em círculos militares norte-
americanos, a internet suprimiu as fronteiras nacionais e as 
distâncias no mundo da comunicação. Pela rede mundial de 
computadores, pode-se entrar em contato com qualquer pessoa 
no mundo que tenha acesso a essas tecnologias. As vantagens 
da globalização são muitas, é um dos fenômenos mais discutidos 
e polêmicos da atualidade, porém trouxe também problemas. De 
acordo com a imagem acima, o texto e o seu conhecimento, é 
correto afirmar: 

A) o capitalismo globalizado atinge apenas a América do Norte 
e o continente Asiático. 

B) as empresas transnacionais pertencem a países de uma 
mesma cultura. 

C) a globalização criou uma forma perversa de exclusão social. 

D) a globalização é um processo que garante o acesso a bens 
e serviços para toda a população. 

E) a globalização demonstra que a acumulação de riqueza 
entre os ricos não cresceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Diante do quadro de instabilidade, vários legisladores 
atenienses fizeram propostas para superar os conflitos e 
atenuar as tensões sociais. Os mais importantes foram 
Drácon e Sólon, sendo que a reforma de Sólon, revestiu-se 
de importância porque 

A) criou o ostracismo, mecanismo político da época, que 
pretendia defender os cidadãos contra a tirania. 

B) distribuiu melhor as terras férteis entre os camponeses e 
ainda instituiu uma espécie de crédito agrícola para os 
camponeses. 

C) se baseou nos princípios da igualdade política dos cidadãos 
e da participação de todos nas decisões do governo. 

D) mesclou a cultura grega de elementos orientais. 

E) eliminou a escravidão por dívidas libertando todos aqueles 
que se haviam tornado escravos de forma censitária, ou 
seja, de acordo com a renda de cada indivíduo, 
possibilitando, dessa forma, a ascensão dos demiurgos. 

20. Os regimes totalitários na Europa, tais como o  fascismo na 
Itália e o nazismo na Alemanha, situam-se historicamente 
em um período de crise na primeira metade do século XX. 
Nesta crise, podemos destacar a reorganização de forças 
políticas, econômicas e militares das nações europeias após 
a I Guerra Mundial. Essa reorganização trouxe para a cena 
geopolítica mundial, duas nações com papéis 
preponderantes na política internacional, neste caso os 
Estados Unidos, e a URSS com a defesa dos ideais 
socialistas. Com a crise capitalista de 1929, Alemanha e 
Itália, ainda em reconstrução pós-guerra, sofreram 
duramente os impactos da retração econômica, cenário que 
favorecia o avanço de ideais socialistas como alternativa ao 
capitalismo. Desse modo, configurou-se também uma crise 
dos regimes democráticos, no qual Estados Totalitários 
passaram a intervir na sociedade, planejando a economia e 
limitando a liberdade. 

Diante desse cenário sobre os Regimes Totalitários na Europa, é 
correto afirmar:  

A) em geral, os países que adotaram o Totalitarismo abriram-se 
aos ideais socialistas, sendo estes uma alternativa de 
desenvolvimento econômico frente aos efeitos da crise 
capitalista iniciada em 1929. 

B) o regime fascista praticado na Itália, também caracterizado 
politicamente de extrema direita, visava ao intervencionismo 
econômico, nacionalismo, fortalecimento militar, defesa do 
capitalismo e controle da liberdade dos cidadãos.  

C) a República de Weimar imposta por Hitler expressou um 
regime democrático com amplos direitos de liberdade do 
cidadão como forma de promover o nacionalismo. 

D) a política econômica de Mussolini na Itália foi responsável 
pela promoção de investimentos no setor agrícola como 
forma de superar a fome ocasionada pela I Guerra Mundial e 
agravada na crise capitalista de 1929. A agricultura se 
tornou, desse modo, a base econômica da Itália, enquanto o 
liberalismo fortalecia o sentimento nacionalista. 

E) os regimes totalitários na Europa, embora tenham abalado o 
cenário geopolítico europeu dos anos 1930, não foi 
preponderante para o início de um novo conflito mundial, 
neste caso a II Guerra Mundial. As causas dessa guerra são 
relacionadas apenas ao sentimento de revanche dos países 
derrotados na I Guerra Mundial e que não aceitaram a perda 
de parte de seus territórios impostos pelos países 
vencedores. 
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21. Em 1789, revolucionários franceses saem nas ruas de Paris 
levantando uma bandeira tricolor simbolizando a liberdade, 
igualdade e fraternidade como princípios sociais e políticos 
legítimos que deveriam ser respeitados naquela sociedade 
cuja realidade social era de profunda crise econômica, 
política e social. Nesse cenário, a população pobre sofria 
com a fome e miséria. A Revolução Francesa representa 
para a história da humanidade um importante marco na 
trajetória política, econômica e social no mundo ocidental. 
Esta revolução, que passou por diversos momentos, 
marcados inclusive pela violência, foi responsável pela 
queda do Absolutismo na França e consolidação do 
liberalismo político.  

Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar: 

A) a queda da Bastilha em julho de 1789, embora tenha sido 
resultado das ações populares dos sans-cullottes 
absolutistas, não pode ser considerado um duro golpe 
simbólico contra a monarquia na França, pois o rei Luís XIV 
continuou no poder até 1791. O ataque à Bastilha expressou 
apenas a tentativa de libertação de 8 presos, não colocando 
em perigo a força e o prestígio político e militar do rei. 

B) girondinos e jacobinos representavam grupos políticos e 
econômicos distintos na França Revolucionária. O primeiro 
grupo era composto por uma pequena burguesia e teve 
como principal líder, Roberspierre, que assumiu o poder 
após a execução de Luís XVI. Este grupo instituiu um 
governo moderado. Já os jacobinos eram compostos por 
uma rica e grande burguesia comercial. Defendiam uma 
república parlamentarista, a exemplo dos ingleses. Essa 
distinção de grupos políticos impossibilitou a ampliação da 
cidadania e igualdade de direitos. 

C) a crise do Antigo Regime que vinha arrastando-se na 
Europa no século XVIII e o anseio pelo fim dos privilégios da 
nobreza, expressaram a intencionalidade dos 
revolucionários franceses em instituir uma sociedade de 
iguais no plano jurídico e político. No entanto, após a queda 
do rei, a divisão de dissidências políticas sobre os rumos da 
revolução evidenciaram uma França ainda marcada por 
desigualdades sociais e diferentes interesses de grupos. 
Essa condição, somada ao individualismo e a defesa da 
propriedade privada expressam historicamente a dificuldade 
da aplicabilidade política do ideal de fraternidade dessa 
revolução, embora o liberalismo tenha sido vitorioso. 

D) diante da falta de consenso entre girondinos e jacobinos, 
Napoleão Bonaparte assume o poder na França, 
inaugurando um período marcado por governos de 
monarcas fortes e com grande habilidade política e militar. 
Como herança napoleônica e da revolução, o regime 
monárquico francês persiste até os dias de hoje, a exemplo 
da monarquia parlamentarista na Inglaterra. 

E) o congresso de Viena representou uma tentativa de 
reorganização política da Europa pós-Napoleão. 

22. “[...] a sociedade grega compreendia muitas                
cidades-estados independentes. [...] A dimensão da cidade-
estado, ou pólis, era pequena; a maioria delas tinha menos 
de 5 mil cidadãos do sexo masculino. Atenas, que era uma 
grande cidade-estado, contava, em seu apogeu, no século V 
a.C., com cerca de 35 a 40 mil cidadãos homens; o restante 
de seus 350 mil habitantes era constituído por mulheres, 
crianças, estrangeiros residentes e escravos, nenhum dos 

quais tinha direitos políticos. A pólis proporcionava aos 
indivíduos um sentimento de vinculação, pois os cidadãos 
estavam intimamente envolvidos na vida cultural e politica 
da comunidade.  

No século V a.C., em plena maturidade, os gregos 
consideravam sua pólis como o único caminho para a felicidade, 
a única estrutura em que o homem podia realizar suas 
capacidades espirituais, morais e intelectuais [...]. A pólis 
desenvolvida era uma comunidade com governo próprio que 
expressava a vontade dos cidadãos livres, não os desejos de 
deuses, monarcas hereditários ou sacerdotes.”  

(Fragmento extraídos de: MARVIN, Perry. Civilização Ocidental. Uma história 

concisa. São Paulo: M. Fontes, 1999). 

Com base no fragmento de texto acima, dadas as assertivas 
sobre as cidades-estados gregas na antiguidade clássica, 

I. As cidades-estados gregas, de maneira geral, por serem 
pequenas, não apresentavam autonomia entre elas. Ao 
contrário, eram dependentes politicamente, de modo que as 
pequenas pólis se vinculavam às maiores de modo pacífico. 
Como exemplo dessa vinculação de dependência, podemos 
citar a preponderância de duas cidades-estados no mundo 
grego, neste caso, Atenas e Esparta que interferiam na vida 
política das demais pólis. 

II. Na democracia dos gregos, cidadania e direitos políticos não 
estão da mesma ordem de relação. Ser cidadão não 
significa possuir direitos políticos, embora pudessem estar 
envolvidos na vida política da pólis. Do mesmo modo, 
podemos afirmar que existiu uma democracia escravista, à 
medida que o trabalho escravo era reconhecido 
juridicamente e essencial para a vida econômica dessa 
sociedade. 

III. Nas cidades-estados gregas haviam formas diferentes de se 
organizarem em termos econômicos, sociais, e sobretudo 
politicamente. Podemos citar como exemplo as diferenças 
entre Atenas e Esparta. Enquanto os atenienses 
valorizavam a liberdade política e o desenvolvimento da 
personalidade humana, os espartanos eram treinados para a 
guerra e para servir ao Estado. A liberdade dos espartanos 
significava preservar a independência de sua pátria. 

IV. A Guerra do Peloponeso foi um conflito entre gregos e 
persas pelo domínio do Mediterrâneo. As cidades-estados, 
diante do perigo de um inimigo comum, uniram-se na Liga 
de Delos para lutar contra os persas. Essa união plena entre 
as pólis gregas em tempos de guerra segue o mesmo 
exemplo do que ocorreu na Guerra de Troia. 

V. Na cidade-estado de Atenas, as reformas políticas de 
Drácon e Sólon não expressaram avanços em termos de 
legislação, direitos e condições sociais. Sólon não atendeu 
às camadas populares que exigiam o fim da escravidão por 
dívida. Do mesmo modo, limitou a participação política de 
cidadãos pobres, extinguindo diversas instituições como 
Assembleia do Povo e o Areópago.  

verifica-se que estão corretos apenas os itens 

A) II e V. 

B) I e IV. 

C) III e V. 

D) II e III. 

E) I e II. 
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23. Em 1534, o rei de Portugal dividiu o  Brasil em quinze lotes e 
os entregou a pessoas de razoáveis condições financeiras, 
os donatários. O donatário era a autoridade máxima dentro  
de sua capitania, tendo a responsabilidade de desenvolvê-la 
com seus próprios recursos. Com a morte do donatário, a 
administração da capitania passava para seus 
descendentes. Por esse motivo, as capitanias eram 
chamadas de capitanias hereditárias. Nesse contexto, as 
afirmações abaixo estão corretas, exceto: 

A) do ponto de vista político, o sistema de capitanias não 
cumpriu os objetivos desejados. 

B) o vínculo entre o rei de Portugal e os donatários era 
estabelecido pela Carta de doação e a Carta foral. 

C) somente prosperaram as capitanias de Pernambuco e São 
Vicente. 

D) o sistema de capitanias não alcançou do ponto de vista 
econômico, o sucesso esperado pelos donatários. 

E) o constante ataque das tribos indígenas, revoltadas contra a 
escravidão que o colonizador lhes pretendia impor levou o 
sistema ao fracasso. 

24. Observe e analise as informações abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Propaganda Integralista durante a Era Vargas 
Fonte: 

FERREIRA, Jorge, DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil republicano. O tempo do 
nacional-estatismo. Vol. 02. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Fonte: 
ARAÚJO, Maria Celina de. A Era Vargas. São Paulo: Moderna, 1997. 

Dadas as afirmativas seguintes sobre o período da história 
republicana brasileira denominado Era Vargas (1930-1945),  

I. A Revolução de 1930 expressou a vitória de Getúlio Vargas 
para presidente e João Pessoa para vice, que após 
ganharem as eleições diretas para a presidência do Brasil, 
foram conduzidos ao poder. O resultado vitorioso de Vargas 
na eleição se deu pelo amplo apoio e voto dos trabalhadores 
operários através do movimento que ficou conhecido como 
Queremismo. 

II. O governo constitucional de Vargas (1934 – 1937) foi 
marcado pela atuação de dois grupos políticos distintos: a 
Aliança Nacional Libertadora-ANL, composta por militares 
desacreditados na democracia e defensores de regimes 
fascistas; e a Ação Integralista Brasileira – AIB, composta 
por comunistas que defendiam um governo popular e contra 
o fascismo. 

III. O período conhecido como Estado Novo (1937-1945) pode 
ser caracterizado como a fase mais democrática da Era 
Vargas. Foi durante esse período em que foi instituída a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e uma 
constituição de caráter liberal. 

IV. O governo de Getúlio Vargas (1930-1945) foi marcado por 
tentativas de conciliar interesses capitalistas e trabalhistas. 
No plano econômico, incentivou a industrialização e 
nacionalização de determinados setores da economia. No 
plano social, instituiu políticas sociais direcionadas ao 
trabalhador como a regulamentação dos sindicatos e da 
Justiça do Trabalho.  

V. Como forma de veicular os ideais de governo, Vargas 
interviu nas formas de comunicação de massas, criando o 
programa de rádio “A Hora do Brasil” e o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP). Estes foram importantes 
instrumentos políticos de propaganda do governo e controle 
dos meios de comunicação.  

verifica-se que estão corretos apenas os itens 

A) I e IV. 

B) I, III e V. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 

E) II e IV. 
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25. “O termo oligarquia  é aplicado a um governo de poucas 
pessoas, que exercem o poder em benefício próprio. A 
palavra oligarquia tem origem grega, e significa 
literalmente, governo de poucos. Os gregos inventaram tal 
termo para designar uma forma distorcida, degenerada e 
negativa de aristocracia. [...] Os esquemas sociais 
oligárquicos fazem parte da história de diferentes 
civilizações. Embora o termo seja utilizado, geralmente, 
relacionado ao meio político, em outros meios sociais, 
oligarquias podem ser estabelecidas, como por exemplo, as 
oligarquias partidárias (domínio de um partido por um 
grupo específico), as oligarquias regionais (domínio de um 
estado ou município) ou as oligarquias estatais (domínio da 
máquina estatal por um grupo de funcionários), entre 
outros. O domínio oligárquico ultrapassa a esfera política e 
econômica, e alcança até mesmo a esfera cultural.” 

(Fonte: http://www.infoescola.com/politica/oligarquia/ acesso em 14 de 

fevereiro de 2013) 

Com base na concepção de oligarquia acima descrita, marque a 
opção correta.  

A) A República Café com Leite por ter possibilitado a 
alternância de poder entre paulistas e mineiros, e garantindo 
práticas democráticas, não pode ser caracterizado como um 
governo oligárquico. 

B) A prática do coronelismo, voto de cabresto e da política dos 
governadores possibilitaram, durante a República Velha, o 
controle do poder político local e estadual por grupos 
compostos sobretudo por elites rurais. Essa forma de 
atuação e domínio político pode ser caracterizado como uma 
prática oligárquica.  

C) No Brasil Republicano anterior à Constituição de 1988, a 
formação de governos oligárquicos ou mesmo atuação de 
grupos políticos oligárquicos não foi possível, sobretudo em 
virtude dos militares terem ocupados a presidência da 
República durante os períodos de 1930-1945 e 1964-1984. 
A formação de oligarquias no Brasil é um fenômeno político 
recente, datado do final do século XX após a 
redemocratização.  

D) A formação de governos oligárquicos no Brasil é um 
fenômeno recente em nossa história política. Este teve início 
com a atuação política da família Sarney no Governo do 
estado do Maranhão e Antônio Carlos Magalhães (ACM) na 
Bahia. Em uma dimensão nacional, cita-se como exemplo 
de governo oligárquico, a permanência do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na presidência do Brasil por mais de 8 
anos, dominando também todos os governos de Estado.  

E) A atuação no plano político da aristocracia açucareira e 
famílias detentoras de grandes propriedades rurais em 
Alagoas, dominando as prefeituras e o próprio governo de 
Estado, não pode ser caracterizada como práticas políticas 
oligárquicas de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

26. Uma política de desenvolvimento da produção agropecuária 
deve conter como partes integrantes a reforma agrária, o 
fortalecimento da agricultura familiar e o aumento nas 
exportações. [...] Mesmo com o abandono histórico, em 
função do domínio da grande propriedade, as unidades 
familiares são elementos fundamentais no espaço 
geoeconômico rural. As grandes propriedades produzem 
mais rebanhos, soja, cana-de-açúcar etc., enquanto as 
unidades familiares estão à frente na produção de milho, 
batata, feijão, mandioca, carnes suínas e de aves, ovos, 
leite, verduras, legumes e frutas. A luta pela terra no Brasil 
existe há décadas e já fez várias vítimas entre trabalhadores 
do campo, religiosos e tantos outros.  Com o auxílio do texto 
e da figura, entre as principais razões dos conflitos de terra 
no Brasil, pode-se citar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) a disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, 

típico de terras montanhosas.  

B) a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos 
e a ausência de uma reforma agrária efetiva.  

C) a divisão excessiva da terra em pequenas propriedades, 
dificultando o aumento da produção.  

D) a perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da 
industrialização no nosso país.  

E) a utilização intensiva de mão de obra permanente, onerando 
o grande produtor rural.  

27. Durante os séculos XV a XVIII, ocorreu em grande parte da 
Europa um processo de fortalecimento dos governos das 
monarquias nacionais. Esse processo resultou no chamado 
absolutismo monárquico. A autoridade do rei tornou-se a 
fonte suprema dos poderes do Estado; em nome do 
soberano, o poder era exercido pelos diversos membros do 
governo. Vários teóricos elaboraram argumentos que 
justificavam o absolutismo; dentre eles, destacam-se: 

A) Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. 

B) Thomas Hobbes e Diderot. 

C) Maquiavel e Voltaire. 

D) Voltaire e Jean Bodin. 

E) Montesquieu e Jaques Bossuet. 
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28. Responda à questão com base no texto e nas afirmativas 
abaixo. “O desemprego acentua a crise nas grandes cidades 
e se expressa no aumento da criminalidade, tantos tipos de 
violência e na formação de guetos geográficos, econômicos 
e culturais. Ele é também fonte da instabilidade política e 
da descrença nas instituições, partidos políticos tradicionais 
que alimentam os novos grupos extremistas europeus.” 
(“Panorama do Mundo”, 2009). O texto se relaciona: 

I. à globalização, que provocou uma movimentação mais 
acentuada das indústrias que necessitam de mão de obra 
para países periféricos, reduzindo o número de empregos na 
Europa; 

II. à evolução técnico-científica, que desenvolveu a informática 
e a robótica, aumentando as taxas de desemprego; 

III. aos grupos extremistas neoliberais, que se fecha em guetos 
geográficos para defenderem a permanência de latinos 
clandestinos em países ricos europeus; 

IV. ao crescente aumento do ramo manufatureiro na Europa, 
que tende a aprofundar a crise do desemprego, pois este 
ramo necessita de menores investimentos em tecnologia.  

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas 
somente 

A) I, II e III.  

B) I e II. 

C) I e III.  

D) II e IV.  

E) III e IV.  

29. No que diz respeito às mudanças climáticas, a importância 
da cooperação é clara, visto que não há como se isolar do 
sistema climático da Terra – responsável por grandes 
transformações no planeta – e, portanto, dos efeitos 
decorrentes de alterações de seus padrões. Além disso, 
nenhuma nação é capaz de sozinha, mudar o curso ou 
mesmo desacelerar as prováveis transformações. Por 
maiores que sejam seus poderes político, econômico e 
ambiental, são insuficientes para promover as mudanças 
necessárias na produção e no consumo mundial. Assinale a 
opção diretamente relacionada ao texto. 

A) Os esforços dos países ricos, como os Estados Unidos, a 
Alemanha e o Japão, para controlar os efeitos das 
atividades produtivas que causam as mudanças climáticas. 

B) O caráter natural e cíclico das mudanças climáticas no 
globo, que não está relacionado às atividades humanas e 
suas interferências no meio ambiente. 

C) As diferenças entre a escala global de funcionamento dos 
grandes sistemas naturais e a forma de organização 
sociopolítica atual da humanidade. 

D) Os limites tecnológicos atuais para a realização das 
transformações econômicas e sociais necessárias ao 
controle das mudanças climáticas globais. 

E) A importância da globalização, como uma nova etapa de 
relacionamento entre os países, baseada na maior interação 
e cooperação econômica, tecnológica e ambiental.  

 

 

 

 

30. A organização espacial de uma nação (país), assim como a 
articulação de seus compartimentos regionais (regiões), é o 
reflexo permanente da natureza do sistema socioeconômico 
que preside suas relações de produção e das 
especificidades de seu desenvolvimento. Da leitura e 
interpretação do texto sobre o Brasil, pode-se concluir: 

A) o desenvolvimento brasileiro tem suas raízes nas políticas 
nacionalistas implantadas no período colonial. 

B) todas as alterações nas formas de dependência econômica 
que as nações latino-americanas conhecem estão ligadas 
ao rompimento dos laços que mantinham a dependência. 

C) o subdesenvolvimento latino-americano é consequência 
direta da característica tipicamente tropical deste continente 
e do estágio primitivo de suas populações autóctones. 

D) para se compreender a organização do espaço brasileiro é 
necessário entender o processo do desenvolvimento do 
capitalismo internacional e as especificidades deste na 
formação social brasileira.  

E) durante o período colonial, o Brasil viu nascer uma classe 
dominante que foi capaz de romper com o imperialismo, 
tornando-se independente economicamente. 

31. [...] O município tem uma renda per capita (riqueza total 
dividida pelo número de habitantes) de R$13 mil, que é 2 
vezes maior que a de Alagoas e mais alta que a do 
Nordeste. Pode ser considerado um município 
economicamente rico, com um campo de exploração de gás 
e petróleo, uma unidade da Braskem, uma usina de açúcar e 
uma notável rede hoteleira. No entanto, os indicadores 
sociais mostram que, para uma localidade ser desenvolvida, 
não basta a produção de riquezas, são necessárias políticas 
sociais, gerações de emprego, distribuição de renda e elevar 
o padrão de vida da população, e esse é ainda um grande 
obstáculo para essa localidade. (Enciclopédia dos 
Municípios de Alagoas, 2012). O texto acima se refere ao 
município de 

A) Maceió. 

B) São Miguel dos Campos.  

C) Craíbas.  

D) Pilar.  

E) Marechal Deodoro.  

32. Considere o trecho do Poema “Morte e vida Severina”, de 
João Cabral de Melo Neto. [...] Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina: a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra 
sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da 
cinza [...]. A leitura do texto e seus conhecimentos sobre a 
realidade nordestina permitem afirmar que o autor retratou 

A) o corumba na Zona da Mata, onde o trabalho temporário se 
reduz cada vez mais em função da mecanização do corte da 
cana. 

B) as dificuldades do médio e pequeno produtor da Zona da 
Mata, cada vez produzindo menos em função da perda de 
fertilidade do solo. 

C) o pequeno agricultor sertanejo, que sofre com a 
irregularidade do clima e, sobretudo, com a falta de terras 
para o plantio de subsistência.  

D) o pobre agricultor do Meio-Norte que sofre com o avanço do 
processo de desertificação provocado pelas sucessivas 
queimadas. 

E) o problema dos agricultores do Agreste que têm perdido 
grandes espaços agrícolas, em função da laterização dos 
solos agrícolas. 



 

UFAL – GEOGRAFIA – Licenciatura 

 Prova tipo 1  17 – MAR – 2013 Processo Seletivo UAB – 2013 

 11 

33. “No contato com alguns líderes, vi a necessidade de falar a 
toda àquela gente”. Convidou-se, pois, a se reunirem em 
duas capelas existentes naquelas glebas. Foram 
necessárias longas considerações para alcançar, da parte 
deles, o compromisso de depor suas armas e recomeçar os 
trabalhos agrícolas com suas famílias. Todavia, também, a 
pedidos insistentes deles, fomos obrigados a assumir o 
compromisso de nos tornarmos seus advogados perante as 
autoridades, a fim de conseguir a solução definitiva do caso 
deles. E foi o que fizemos. Já conseguimos que o 
coordenador regional do INCRA fosse para a área e se 
comprometesse, por sua vez, a fazer o que eles precisam – 
isto é, desapropriar aquelas três glebas, e logo em seguida 
entregar-lhes os títulos definitivos de propriedade da terra. 
Esse texto retrata os conflitos pela posse da terra na região 
Amazônica e no Brasil, desde 1970. Ele fala da situação 
tensa vivida pelos 

A) grandes proprietários. 

B) posseiros.  

C) trabalhadores assalariados. 

D) latifundiários. 

E) empresários rurais. 

34. [...] A população mundial deverá ser de 9,3 bilhões de 
pessoas em 2050. Será 50% maior que os 6,1 bilhões de 
meados de 2000. [...] Essas são as principais conclusões do 
relatório Perspectivas da População Mundial – Revisão 
2000, preparado pela ONU. [...] Apenas seis países 
respondem por quase metade desse aumento: Índia, China, 
Paquistão, Nigéria, Bangladesh e Indonésia. Esses elevados 
índices de expansão contrastam com os dos países mais 
desenvolvidos. Os Estados Unidos serão uma exceção no 
grupo dos países desenvolvidos. O país se tornará um dos 
poucos desenvolvidos entre os 20 mais populosos do 
mundo. Considerando as causas determinantes de 
crescimento populacional, pode-se afirmar: 

A) na Europa, altas taxas de crescimento vegetativo explicam o 
seu crescimento populacional na década de 2000. 

B) nos países citados no texto, baixas taxas de mortalidade 
infantil e aumento da expectativa de vida são as 
responsáveis pela tendência de crescimento populacional. 

C) nos Estados Unidos, a tração migratória representa 
importante fator que poderá colocá-lo entre os países mais 
populosos do mundo.  

D) nos países citados, altos índices de desenvolvimento 
humano explicam suas altas taxas de natalidade. 

E) nos países asiáticos e africanos, as condições de vida 
favorecem a reprodução humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. O município de Maragogi é o segundo polo turístico de 
Alagoas. Seu litoral é cenário de muitos investimentos em 
função do turismo, do artesanato, da pesca, da produção de 
alimentos típicos e a rede de serviços muito valorizada. [...] 
Alguns problemas persistem: o aumento da população na 
última década não teve correspondência na economia, a 
pesca continua com seu caráter artesanal, a produção da 
agricultura familiar não responde satisfatoriamente à 
demanda local e os empreendimentos voltados para a 
industrialização da produção não aconteceram no ritmo 
necessário. Conclui-se que a vocação de Maragogi é 
verdadeiramente o turismo, por sua localização estratégica 
numa Área de Proteção Ambiental Federal, criada em 1997. 
Em qual das opções abaixo se localiza o Município de 
Maragogi? 

A) Na APA de Santa Rita 

B) Na APA da Marituba do Peixe 

C) Na APA Costa dos Corais 

D) Na RESEC do Saco da Pedra 

E) Na APA do Poxim 

36. O município de Delmiro Gouveia faz parte da Mesorregião 
do Sertão Alagoano, às margens do São Francisco, com 
uma posição geográfica privilegiada e um comércio 
dinâmico; é, também, município polo sub-regional, na 
fronteira com Sergipe e Bahia, que possui uma movimentada 
rede de transporte ligada aos municípios vizinhos e um 
comércio de alta concorrência com as cidades de Paulo 
Afonso (BA) e Petrolândia (PE) e é o município mais 
importante de uma Microrregião de Alagoas. Identifique-a 
nas opções abaixo.   

A) Microrregião Geográfica Serrana do Sertão Alagoano. 

B) Microrregião Geográfica do Sertão do São Francisco. 

C) Microrregião Geográfica de Santana do Ipanema. 

D) Microrregião Geográfica Serrana dos Quilombos. 

E) Microrregião Geográfica de Batalha. 

37. A cidade de Maceió é privilegiada pela natureza, com vasta 
extensão à beira-mar e uma topografia que divide a cidade 
em três níveis de ocupação: a Praia, o Centro e o Farol. Os 
mirantes oferecem paisagens exuberantes em todas as 
direções, voltadas para o mar e os coqueirais ou para as 
lagunas com suas canoas e vegetação típicas. Essas 
paisagens se distribuem por todo município que possui uma 
área total de 503,069 km2 (IBGE, 2010) e que envolve o sítio 
urbano, o meio rural e o espaço lagunar. Faz parte das 
paisagens geográficas do município: uma Área de Proteção 
Ambiental Permanente – APA do IBAMA; 3 Áreas de 
Proteção Ambiental – APAS Costa dos Corais, de Santa Rita 
e Catolé / Fernão Velho; 1 Parque Municipal de Bebedouro e 
2 Reservas Particulares do Patrimônio Natural, as RPPN. 
Assinale, nas opções abaixo, aquela que contém os nomes 
das duas RPPN, localizadas no município de Maceió. 

A) Aldeia Verde e Tobogã. 

B) Aldeia Verde e Fazenda São Pedro. 

C) Tobogã e Fazenda Santa Tereza. 

D) Fazenda Serra D’água e Tobogã. 

E) Massagueira e Aldeia Verde. 
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38. “O nascimento do Euro, a única moeda a ser adotada por 
onze países europeus a partir de janeiro de 1998, é 
possivelmente a mais importante realização deste continente 
das últimas décadas que assistiu à derrubada do Muro de 
Berlim, à reunificação das Alemanhas, à libertação dos 
países da Cortina de Ferro e ao fim da União Soviética. 
Enquanto todos esses eventos têm a ver com a 
desmontagem de estruturas do passado, o Euro é uma 
ousada aposta no futuro e uma prova da vitalidade da 
sociedade Europeia. A ‘Euroland’, região abrangida por 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, 
Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB 
(Produto interno Bruto) equivalente a quase 80% do 
americano, 300 milhões de consumidores e responsável por 
cerca de 25% do comércio internacional. Com este cacife, o 
Euro vai disputar com dólar a condição de moeda 
hegemônica.” O texto refere-se à “desmontagem das 
estruturas do passado” que pode ser entendida como 

A) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que 
dividiu o mundo em dois blocos ideológicos opostos.  

B) a inserção de alguns países do Leste Europeu em 
organismos supranacionais, com o intuito de exercer o 
controle ideológico no mundo. 

C) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia 
levando à polarização ideológica da antiga URSS. 

D) a confrontação dos modelos socialista e capitalista para 
deter o processo e unificação das duas Alemanhas. 

E) a prosperidade das economias capitalista e socialista com o 
consequente fim da Guerra Fria entre EUA e a URSS. 

39. O texto a seguir destaca a situação de um dos maiores 
problemas da atualidade: o aumento desenfreado do 
desemprego. “O desemprego é hoje um fenômeno que 
atinge e preocupa o mundo todo. [...] A onda de desemprego 
recente não é conjuntural, ou seja, provocada por crises 
localizadas e temporárias. Está associada a mudanças 
estruturais na economia, daí o nome de desemprego 
estrutural. O desemprego manifesta-se hoje na maioria das 
economias, incluindo a dos países ricos. A OIT estima que é 
de um terço da força de trabalho mundial, o número de 
desempregados em todo o mundo. Desse total, 200 milhões 
encontram-se abertamente desempregados e entre 750 e 
950 milhões estão subempregados.” Pode-se compreender 
o desemprego estrutural em termos da internacionalização 
da economia associada 

A) a uma economia desaquecida que provoca ondas 
gigantescas de desemprego, gerando revoltas e crises 
institucionais. 

B) ao setor de serviços que se expande provocando ondas de 
desemprego no setor industrial, atraindo essa mão de obra 
para este novo setor. 

C) ao setor industrial, que passa a produzir menos, buscando 
enxugar custos, provocando, com isso, demissões em larga 
escala. 

D) às novas formas de gerenciamento de produção e novas 
tecnologias que são inseridas no processo produtivo, 
eliminando empregos que não voltam.  

E) ao emprego informal que cresce, já que uma parcela da 
população não tem condições de regularizar o seu comércio. 

40. Um filme de publicidade começa com muitos meninos 
brincando de jogar futebol na rua. Logo essas cenas passam 
a ser intercaladas, de forma simétrica, com imagens de um 
atleta jogando pela seleção brasileira. [...] Uma típica cena 
brasileira usada para vender uma marca americana, a Nike? 
[...] Com faturamento de aproximadamente dez bilhões de 
dólares no ano fiscal terminado em maio de 2007, a 
fabricante de roupas e calçados esportivos Nike acabou se 
tornando, nos últimos anos, um dos melhores exemplos de 
uma empresa global [...]. A Nike não é dona sequer de uma 
fábrica, não emprega nenhum operário, não tem nenhuma 
máquina. [...] Atualmente, cerca de 80% dos calçados da 
Nike são feitos em fábricas de cinco países asiáticos [...]. 
Dentre as características do atual modelo de produção 
industrial, qual é a que melhor se relaciona às informações 
do trecho acima? 

A) Mercado de trabalho que exige qualificação da mão de obra. 

B) Estratégias de produção que transpõem as fronteiras 
nacionais. 

C) Pesquisa científica que promove o desenvolvimento de 
novas tecnologias. 

D) Ramos industriais novos que constituem elementos 
dinâmicos da economia. 

E) Revolução tecnológica entre os países subdesenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


