
        

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Estadual de Alagoas Segundo dia – Grupo G2 10/AGO/2009 

Vestibular UNEAL 2009   1

LITERATURA BRASILEIRA 
 
1. “[...] o que se postulava no período áureo do Barroco em 

nome do equilíbrio e do bom gosto entra, no século XVIII, a 
integrar todo um estilo de pensamento voltado para o 
racional, o claro, o regular, o verossímil; e o que antes fora 
modo privado de sentir assume foros de teoria poética [...]. 
Tal escola se arrogará o direito de ser uma espécie de 
filosofia e digna de uma versão literária do Iluminismo.” 

Pelas características descritas nesse trecho de História concisa 
da literatura brasileira, Alfredo Bosi refere-se 

(A) ao movimento barroco, primeira manifestação de escrita 
literária no Brasil. 

(B) ao Romantismo brasileiro que buscou expressar em versos 
os sentimentos mais íntimos da alma humana. 

(C) ao estilo gótico dos primeiros simbolistas, representados no 
Brasil por Augusto dos Anjos, Cruz e Souza e Alphonsus de 
Guimarães. 

(D) ao Arcadismo, também chamado de Neoclassicismo, 
movimento que buscou restaurar os princípios da arte 
clássica. 

(E) ao Modernismo literário em sua primeira fase, movimento 
que teve forte influência da música e das artes plásticas 
como tendências revolucionárias do início do século. 

 
2. “Apontam-se vários motivos: por causa da melodia; por ser 

uma canção mais do que um poema; por causa de certas 
palavras-chave, como “sabiá”, que nela gorjeia quatro 
vezes; por causa do “á” de sabiá, com o seu sabor vogal 
indígena ao fim de cada estância, em agudo; por causa da 
rima por aliteração de fonemas iniciais (primores, 
palmeiras); por não possuir um único objeto qualificativo. 
Enfim, por não ter outro qualificativo senão o que lhe dão, 
“quase sublime”, “sublime””. As palavras de Afrânio 
Coutinho, em A literatura no Brasil, apontam características 
suficientes para se dizer que ele fala de um dos mais 
famosos títulos da literatura brasileira:  

(A) Lira dos vinte anos, de Álvares de Azevedo. 

(B) A canção do africano, de Castro Alves 

(C) Cântico do calvário, de Fagundes Varela. 

(D) Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães. 

(E) Canção do exílio, de Gonçalves Dias. 
 
3. A peça de Dias Gomes A invasão  

(A) aborda a tragicidade de um mundo desigual. Retirantes e 
favelados lutam por uma parcela mínima de inclusão na 
sociedade. 

(B) é um texto panfletário que registra o sofrimento de retirantes 
nordestinos nas ruas das cidades grandes do Sudeste.  

(C) não contraria a tradição dos autores nordestinos: assim 
como Vidas secas, constitui também um registro da 
desesperança dos excluídos.  

(D) evidencia a desagregação social nas favelas do Rio de 
Janeiro. 

(E) mostra a vida de retirantes nordestinos num cortiço. 
Explorados pelos patrões, eles sonham com o retorno. 

4. Sobre o texto A invasão, de Dias Gomes, é correto afirmar 
que 

(A) é um texto literário, escrito no período da ditadura militar da 
década de 60 e foi exibido como novela anos depois. 

(B) o autor escreveu esse romance quando foi exilado por 
problemas com o regime militar brasileiro da década de 60. 

(C) se trata de um filme baseado em fatos reais, cuja história 
completa somente vai ser narrada em livro na década de 80. 

(D) é inicialmente uma peça baseada em um fato real: no final 
dos anos 50, um edifício em construção próximo ao Estádio 
do Maracanã no Rio de Janeiro foi invadido e ficou sendo 
conhecido como Favela do Esqueleto.  

(E) é a primeira peça teatral escrita por Dias Gomes em 
parceria com Gianfrancesco Guarnieri, iniciando os grandes 
espetáculos teatrais após o fim da censura militar no Brasil 
dos anos 60. 

 
5. “Um romance de Machado de Assis não se deve resumir: e 

como fazê-lo se o que nele importa não é o fato em si, mas 
a constelação de intenções e de ressonâncias que o 
envolve?” (Alfredo Bosi, História concisa da literatura 
brasileira). Ainda que a personagem principal não tenha 
cometido o adultério, tudo nela é possibilidade de engano, 
desde os olhos de ressaca oblíquos e dissimulados até as 
ideias que se faziam ”hábeis, sinuosas, surdas e 
alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos 
saltinhos”. 

Pelas características propostas no trecho acima, trata-se do 
romance machadiano 

(A) Dom Casmurro. 

(B) Memórias póstumas de Brás Cubas. 

(C) Helena. 

(D) Iaiá Garcia. 

(E) A mão e a luva. 
 
6. Dadas as afirmações sobre o romance Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos, 

I. É no seu protagonista, Paulo Honório, que o autor deposita 
as angústias da infância pobre no sertão nordestino.  

II. Há no roteiro um coerente sentimento de rejeição que 
advém do contato do homem com a natureza ou com o 
próximo. 

III. A narrativa em primeira pessoa dá ao romance um ar 
memorialista, em que o personagem principal retrata a 
vida do próprio Graciliano Ramos. 

IV. A obra abre ao leitor o universo físico e mental, esgarçado 
e pobre, de um homem, uma mulher, seus filhos e uma 
cachorra tangidos pela seca e pela opressão de quem 
pode mandar.  

verifica-se que estão corretas as afirmativas 

(A) I e II, apenas. 

(B) II, III e IV. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV. 

(E) I e III, apenas. 
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7. “Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que 
trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O 
menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando 
pedaços de sonho. Sinha Vitória beijava o focinho de Baleia, 
e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e 
tirava proveito do beijo.”   

O fragmento de Vidas secas evidencia no chamado romance de 
30 

(A) o processo de humanização que desloca as personagens de 
um mundo hostil a uma condição de vida aceitável. 

(B) o conflito resultante das relações entre as criaturas 
humanas e o animal.   

(C) a animalização da personagem humana. Nesse caso, Baleia 
e as outras criaturas se equilibram pela sobrevivência. 

(D) a exploração do homem pelo próprio homem. A família de 
Fabiano torna-se errante em função dessa distorção do 
capitalismo. 

(E) o desconhecimento da condição de sobrevivência que 
proporciona às pessoas e aos animais uma luta desigual.  

 

8. Afirmam os críticos que São Bernardo é um romance 
confessional. Analisando a obra, que elemento na estrutura 
romanesca comprova a opinião dos críticos? 

(A) A morte de Madalena desacelera o ritmo de conquistas de 
Paulo Honório. Ele percebe que Madalena era a contradição 
entre os indivíduos molambos.  

(B) O protagonista não desejava ser o único responsável pela 
narração de sua vida, por isso a contaria também por meio 
dos outros. 

(C) Paulo Honório, de filho enjeitado a guia de cegos, torna-se 
fazendeiro, coronel e déspota, contestando a tradição 
familiar rural nordestina. 

(D) De seu tino para negócios, Paulo Honório conquista a 
fazenda São Bernardo numa negociata de empréstimos com 
Padilha.  

(E) Narrado em 1ª pessoa, o protagonista põe-se a contar sua 
vida da ascensão à fazendeiro à decadência após a morte 
da esposa. 

 

9. “Era a virgem do mar! na escuma fria 

 Pela maré das águas embaladas! 

 Era um anjo entre nuvens d’alvorada 

 Que em sonhos se banhava e se esquecia” 

Os versos acima 

(A) revelam a inacessibilidade do ser amado, presente nos 
aspectos poéticos da segunda geração romântica. 

(B) exemplificam uma das fases líricas da poesia condoreira. 

(C) evidenciam aspectos neoclássicos que singularizam o 
sentido de amor e de paixão para os poetas românticos. 

(D) determinam a essencialidade de elementos sensoriais que 
instigam imagens sombrias e noturnas na construção da 
poesia simbolista de Cruz e Souza. 

(E) enfatizam o senso de mistério e de escapismo constituinte 
da poética ultrarromântica de Álvares de Azevedo. 

10. São verdadeiras, sobre Gregório de Matos e sua obra,  
I. Gregório de Matos não publicou a sua obra em vida. O que 

se atribui a ele foi publicado pela Academia Brasileira de 
Letras, no século XX. 

II. Pela irreverência e pela vida boêmia e indisciplinada, pelas 
sátiras contra as autoridades, ridicularizando-as e 
rechaçando-as, Gregório de Matos foi banido para Angola, 
onde morou durante um ano. 

III. Fazem parte da obra de Gregório de Matos títulos como 
Vila Rica, Cartas Chilenas, O Guarani e A Moreninha. 

IV. Desenvolveu apenas poesia de cunho lírico-amoroso, por 
nutrir uma paixão platônica por uma senhora conhecida 
apenas como Dona Ângela. 

as afirmativas que compõem a opção 

(A) I e II, apenas. 

(B) II, III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV. 

(E) I e III, apenas. 
  

11. Todas as afirmações abaixo são verdadeiras no que se 
refere às funções da arte literária, exceto a opção 

(A) A arte literária sustém compromissos profundos, pois, além 
de entretenimento, ela proporciona ao homem a 
possibilidade de reflexão e de acréscimo ao intelecto e à 
sensibilidade. 

(B) Visa a ancorar no homem o senso do belo e integrá-lo ao 
universo, abrindo-lhe os horizontes, pois extrai dele a 
matéria-prima do fazer literário. 

(C) A arte literária auxilia no aprofundamento da dimensão 
psicológica, social, histórica e existencial do homem. 

(D) Permite ao homem atingir as suas origens no 
reconhecimento da imagem do ser criado e criador, 
incluindo, também, o espectador que penetra na obra para 
dar-lhe sentido. 

(E) A escritura literária deve-se reduzir a um questionamento 
em torno de si mesma, sem implicações com a realidade 
humana. 

 
12. “Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 

 Cobrai-a; e não queirais, Pastor divino, 

 Perder na vossa ovelha a vossa glória.” 

Os caracteres temáticos da estrofe acima revelam uma face 

(A) da poesia arcadista, principalmente quando o autor se refere 
a ovelhas, elemento conceitual basilar à compreensão do 
carpe diem e do fugere urbem. 

(B) da lírica filosófica de Cláudio Manuel da Costa, autor 
atormentado pela impossibilidade do perdão divino.  

(C) oscilante da poesia barroca: às vezes reformula a 
perspectiva clássica do Renascimento, às vezes retoma o 
caráter penumbroso da arte medieval.  

(D) do conceptismo barroco, exemplificado nos desvios 
sintáticos e na presença paradoxal de um léxico religioso. 

(E) da lírica religiosa do Barroco, constituída pelas variáveis 
significativas de pecado e perdão. 
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13. Leia o fragmento 6 do poema À minha perna esquerda, de 
José Paulo Paes, representante da literatura modernista 
contemporânea. Assinale a opção que revela a 
característica que aproxima esse autor do estilo de escrita 
dos poetas Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto 
de Campos, primeiros representantes do Concretismo 
brasileiro.   

 6 

 esquerda direita 

 esquerda direita 

 direita 

 direita 

 Nenhuma perna 

 é eterna 

(A) Linguagem maleável que adere à emoção íntima do autor. 

(B) Uso dos espaços em branco da folha de papel para se ter 
um efeito mais visual que poético. 

(C) Aplicação de sinestesia, construção de linguagem em que 
se mesclam impressões sensoriais diversas. 

(D) Esvaziamento do sentido poético com versos sem métrica 
fixa. 

(E) Recorrência de hipérboles e paradoxos, para justificar as 
diversidades da vida. 

 

14. O crítico Afrânio Coutinho afirma que o Naturalismo é um 
Realismo fundamentado na visão materialista do homem, da 
vida e da sociedade. Essa informação revela uma pequena 
diferença entre o Realismo e o Naturalismo. Em qual das 
opções abaixo aparece essa diferença? 

(A) A narração naturalista se concentra no desmascaramento 
da hipocrisia familiar, já o Realismo procura rever os desvios 
de conduta da sociedade urbana. 

(B) Para o autor realista, a vida humana é definida pelos 
princípios morais e religiosos; para os naturalistas, por 
elementos coletivos e patológicos. 

(C) O autor realista – numa expressão nítida da realidade – 
reflete os aspectos comuns e cotidianos das famílias e da 
sociedade; o naturalista acrescenta as correlações entre os 
homens e o meio. 

(D) O autor realista utiliza uma temática essencialmente urbana, 
baseada nas interferências dos indivíduos na realidade; já o 
naturalista questiona as relações sociais, psicológicas e 
morais dos indivíduos. 

(E) A narração realista é expressão dos elementos coletivos de 
um povo; a naturalista reforça o sentido do isolamento nas 
relações tumultuadas da sociedade moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Disse o crítico: “A colônia é, de início objeto de uma cultura, 
“o outro” em relação à metrópole: em nosso caso foi a terra 
a ser ocupada, o pau-brasil e ser explorado, a cana de 
açúcar a ser cultivada, o ouro a ser extraído; numa palavra, 
a matéria prima a ser carreada para o mercado externo” 
(BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira, São 
Paulo: Cultrix, 2006, p. 11). Nesse contexto visto por Alfredo 
Bosi, a literatura brasileira: 

(A) revelava a sua complexidade temática em função de uma 
pluralidade de imagens, instituída pela exuberância nativista 
e pela produção incipiente de poemas, romances e cartas.  

(B) já reflete a concepção de mundo associada ao olhar nativo 
que não se desprende da pluralidade cultural brasileira. 

(C) embora incipiente ou, para muitos críticos, inexistente, 
constitui um conjunto de material escrito – cartas, autos, 
poemas, documentos descritivos – que expressava a 
expansão da Europa nos aspectos material e espiritual. 

(D) substanciava-se a partir de registros escritos de notável 
valor estético, referendados pela influência dos clássicos e 
pela épica camoniana. 

(E) definia o seu caráter universalista, principalmente quando já 
se conhecia a complexidade da poética de Gregório de 
Matos e dos autores arcadistas. 
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HISTÓRIA 
 

16. Observe a gravura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta charge satiriza a política do café com leite, pela qual os fazendeiros 
se revezavam na Presidência da República. In: PILETTI, Nelson. História 
integrada. S. Paulo: Ática, 2002. 

 
Na Primeira República (1889-1930), a maioria dos 

presidentes eram de São Paulo e de Minas Gerais. O 
revezamento de mineiros e paulistas na Presidência garantiu 

(A) o controle das eleições pelo povo. 

(B) votação secreta. 

(C) eleições limpas, isto é, sem fraudes. 

(D) maior participação política e melhores condições de vida no 
país. 

(E) aos grandes proprietários de terra o domínio político do 
País. 

 

17. Na Grécia antiga ocorreu a guerra do Peloponeso, que teve 
como causas, entre outras: 

(A) a dominação dos Jônias por parte dos persas. 

(B) a tendência imperialista de Felipe da Macedônia. 

(C) as reformas de Clístenes. 

(D) o imperialismo ateniense e as diferenças culturais entre 
Atenas e Esparta. 

(E) as reformas sociais de Dracon e Sólon. 

 

18. Podem ser consideradas características do feudalismo: 

(A) forte centralização política e igualdade social.  

(B) constante possibilidade de ascensão social e intensa 
atividade comercial.  

(C) valorização das ideias teocêntricas e forte influência 
religiosa no comportamento social.  

(D) emprego da mão de obra escrava e abandono das práticas 
servis. 

(E) predomínio das relações salariais e da vida urbana. 

 

 

 

19. Considere a figura apresentada e analise as opções abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de Maracatu no carnaval de Recife, Pernambuco. In: 
PILETTI, Nelson. História e vida integrada. 

 

Trazido pelos portugueses, o carnaval ganhou aspectos 
diferentes nas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro e em São 
Paulo, por exemplo, escolas de samba desfilam com fantasias e 
alegorias suntuosas; em Recife e Olinda, blocos de frevo e 
grupos de maracatu percorrem as ruas. Essas festas são de 
origem 

(A) afro-brasileira. 

(B) portuguesa. 

(C) brasileira. 

(D) negra norte-americana. 

(E) caribenha. 

 

20. Considere a charge abaixo sobre a propaganda 
governamental no Brasil, durante o auge da repressão 
militar. In: VICENTINO, Cláudio. História Geral e do Brasil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

       
 
A Ilustração acima revela aspectos marcantes de um 
determinado contexto histórico. Com base no seu conhecimento, 
pode-se afirmar que a ilustração está relacionada com 

(A) o Estado Novo. 

(B) o Plano de metas de JK.  

(C) o governo Médice.  

(D) o fim do bipartidarismo. 

(E) a renúncia de Jânio Quadros. 
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21. Observe a gravura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de indígena pelos bandeirantes paulistas. In: PILETTI, Nelson. 
História integrada. 

Desde que desembarcaram na América, os portugueses se 
interessaram pela exploração do interior do continente. Somente 
no século XVII, entretanto, esse movimento ganhou importância. 
A pequena vila de São Paulo foi seu principal núcleo irradiador. 
Dela partiam as bandeiras ou entradas que tinham por 
finalidade: 

I. Aprisionar índios para vender como escravos. 

II. Atacar as reduções ou missões onde os índios eram 
catequisados. 

III. Plantar cana de açúcar. 

IV. Explorar o pau-brasil. 

V. Procurar riquezas minerais. 

Verifica-se que estão corretas 

(A) I, IV e V. 

(B) I, II e V. 

(C) II, III e V. 

(D) III, IV e V. 

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

 

22. As civilizações que definiam o antigo oriente próximo se 
caracterizavam pelo modo de produção asiático, que 
consistia em: 

(A) a posse da terra era coletiva, mas sua propriedade era 
reservada ao estado. 

(B) a posse da terra era individual, mas sua propriedade era 
reservada à classe da nobreza. 

(C) a posse da terra era coletiva, mas sua propriedade era 
privada.  

(D) a posse da terra era individual, mas sua propriedade era 
reservada ao estado. 

(E) tanto a posse da terra, como sua propriedade pertenciam ao 
estado. 

 

 

23. Considere a ilustração abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge de J. Carlos, revista Careta, 30.01.1937. Getúlio Vargas espalha 
cascas de bananas em torno do Palácio do Catete para provocar 
escorregão entre os candidatos à sua sucessão. In: ARRUDA, José 
Jobson de Andrade; PITETTI, Nelson. História Geral e História do Brasil. 

 

Em 1937, quando se aproximava o fim do mandato de 
Getúlio Vargas, previsto na Constituição de 1934, ele passou a 
conspirar para se perpetuar no poder. Vargas e seus 
colaboradores mais próximos trataram de encontrar um meio de 
suspender as eleições marcadas para 3 de janeiro de 1938. 

Ao associar a figura acima aos acontecimentos daquele 
momento histórico, pode-se afirmar, exceto: 

(A) elaborou um plano falso – Plano Cohen. 

(B) o Presidente não podia dissolver o Congresso. 

(C) para combater os comunistas, Vargas atraiu os integralistas. 

(D) a Constituição concentrava todos os poderes nas mãos do 
Presidente. 

(E) em 10 de novembro de 1937, apresentou aos ministros a 
nova Constituição, que instaurava o Estado Novo. 

 

24. Portugal, ao promover a colonização do Brasil como um 
desdobramento da expansão-marítima, procurou 

(A) estruturar um sistema próprio, por meio das capitanias 
hereditárias, desligando do sistema mercantilista europeu. 

(B) desenvolver especialmente a circulação de mercadorias, 
sobretudo a produção do pau-brasil, que firmava o colono 
ao solo. 

(C) anular as interferências metropolitanas, instalando a base 
econômica, fundamentada em atividades industriais e 
empréstimos de capitais estrangeiros.  

(D) integrar o Brasil dentro do sistema português com o 
comércio da cana-de-açúcar que produzia enormes lucros. 

(E) criar uma estrutura que produzisse em grande escala, 
segundo as necessidades do comércio externo europeu.  
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25. Analise a gravura abaixo e a contextualização histórica, para 
responder o que se pede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz de 1947, conhecido como European Recovery Progran. 
Prosperidade o fruto da cooperação. In: ARRUDA, José Jobson de 
Andrade. História Geral de História do Brasil. 

 

Devastada pela guerra, a Europa enfrentava cada vez mais 
manifestações de contestação aos governos constituídos. Os 
norte-americanos logo perceberam que a crise europeia punha 
em risco o futuro do capitalismo e prejudicava a própria 
economia, criando expansão para o comunismo. Os             
norte-americanos resolveram então ajudar na recuperação dos 
países europeus; para isso, criou 

(A) a OTAN. 

(B) o Pacto de Varsóvia. 

(C) o Plano Monnet. 

(D) o Plano Marshall. 

(E) o Tratado de São Francisco. 

 

26. O movimento das cruzadas resultou em importantes 
mudanças para a sociedade européia, dentre elas: 

(A) o fortalecimento do poder dos senhores feudais em razão de 
suas vitórias sobre os turcos. 

(B) a liberação do mediterrâneo, dominado pelos árabes desde 
o século IX, dando assim um impulso às atividades 
comerciais. 

(C) o monopólio dos produtos orientais que passa a ser 
controlado pelas nações ibéricas. 

(D) o predomínio do trabalho servil e o consequente declínio do 
trabalho assalariado. 

(E) o crescimento do poder político do papa e a reunificação 
dos dois ramos do cristianismo (oriental e ocidental). 

 

 

 

27. Com base nas informações contidas na figura abaixo e do 
que conhecemos sobre o período histórico, podemos afirmar 
quanto ao Renascimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Painel a Sagrada Família, de Van der Weyden, datado de 
aproximadamente 1440. In: PETTA, Nicoline Luiza de. 
História: uma abordagem integrada. 

I. Na arte de inspiração clássica, preponderavam a 
horizontalidade e as linhas curvas. 

II. Nas artes, é assinalado a ascensão do estilo gótico. 

III. A escultura e a pintura tornaram-se artes independentes; 
desenvolvendo-se o naturalismo, o corpo humano voltou a 
ser o ideal estético de beleza e fonte de inspiração. 

IV. Houve a influência da cultura clássica grego-romana. 

V. Uma das características marcantes do Renascimento foi a 
Reforma Religiosa. 

Verifica-se que estão corretas 

A) I, III e IV. 

B) II, IV e V. 

C) I, II e III. 

D) III, IV e V. 

E) II, III e IV. 

 
28. O final da Guerra do Paraguai acarretou para o Brasil alguns 

efeitos internos; dentre eles, é incorreto afirmar: 

(A) crise financeira acarretada pelos empréstimos e dívidas.  

(B) formação do Exército Nacional Brasileiro como corpo 
disciplinado e profissional.  

(C) liberdade aos escravos que participaram da guerra. 

(D) redução considerável da dívida externa com a Inglaterra, 
afinal o Brasil saiu vitorioso da guerra. 

(E) estímulo ao abolicionismo e ao republicanismo pelo contato 
com regimes políticos diversos.  
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29. Não é correto afirmar com relação à Reforma Religiosa do 
século XVI: 

(A) a afirmação da burguesia contra uma ideologia contrária a 
seus interesses e atividades. 

(B) fortalecimento do nacionalismo e das instituições do estado 
moderno, com o aumento do poder real.  

(C) houve um grande fervor missionário católico, nas regiões 
recém-descobertas da América, para se contrapor à 
expansão protestante. 

(D) para os calvinistas, a salvação dependia da vontade divina, 
ressaltando a “Ideia da Predestinação”. 

(E) o luteranismo fez com que as virtudes burguesas fossem 
desvalorizadas e condenadas. 

 

30. “A Segunda Guerra Mundial foi o prosseguimento lógico da 
Primeira [...]” (AQUINO et al: História das sociedades 
modernas às sociedades atuais. p. 429). 

Sobre o trecho acima podemos afirmar que o período entre as 
duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado por: 

(A) surgimento da Guerra-Fria entre os EUA e a URSS.  

(B) crises econômicas dos países capitalistas.  

(C) ascensão dos países nazistas e facistas.  

(D) sucesso do liberalismo. 

(E) prosperidade dos economias capitalista e socialista e 
aliança entre os EUA e a URSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

31. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil 
aumentou entre 2005 e 2006 e o país ficou na 70ª posição 
em um ranking de 179 nações e territórios — maior número 
já considerado, dois a mais que no ano anterior —, de 
acordo com dados divulgados pelo PNUD. 

Dadas as proposições abaixo, sobre o IDH brasileiro, 

I. O fator mais relevante para a melhoria do país foi o 
avanço no índice relativo à taxa de alfabetização. 

II. O IDH é composto de três subíndices: longevidade, 
renda e educação. 

III. O Brasil atingiu IDH de 0,802 em 2005 e de 0,807 em 
2006. O índice varia de 0 a 1. O resultado mantém o país 
entre as nações de alto desenvolvimento humano. 

IV. Chile, Argentina, Uruguai, México e Venezuela são 
exemplos de países latinos que apresentaram IDH maior 
do que o Brasil. 

V. O Brasil apresenta um componente muito captado pelos 
cálculos do IDH, a desigualdade sócio-econômica, ou 
desigualdade na distribuição de renda. 

estão corretas 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e V, apenas. 

(C) I, III e IV. 

(D) III, IV e V. 

(E) I, II, III e IV. 

 

32. Observe o mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área destacada corresponde 

(A) a região Nordeste. 

(B) a área do Polígono da Seca. 

(C) a região de clima semiárido. 

(D) ao Complexo Geoeconômico do Nordeste. 

(E) ao domínio morfoclimático do Cerrado. 
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33. Leia o texto. 

Brasil deve assumir liderança sobre os biocombustíveis, diz                    
ex-presidente dos EUA. 
Agência Brasil 

“O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, afirmou hoje 
(01/06/2009) em São Paulo que o Brasil deve assumir a liderança 
quando o assunto é biocombustíveis. “Vocês têm a capacidade e 
tecnologia para estar à frente em um próximo passo”, disse Clinton 
durante palestra para estudantes da Universidade Anhembi 
Morumbi. 

Clinton destacou que o país foi um dos mais eficazes a 
responder as questões sobre como enfrentar o aquecimento global. 
“O álcool é 30% mais eficiente que a gasolina", disse. Segundo ele, 
o fato de São Paulo ser a primeira cidade da América Latina a usar 
ônibus elétricos é uma prova da liderança brasileira. 

Clinton afirmou ainda que o Brasil “deve dividir seus 
conhecimentos e tecnologias com o resto do mundo". Para o         
ex-presidente dos Estados Unidos, "este é o momento dos países 
pensarem em estratégias para a produção, o transporte e a 
eletricidade sustentável.” 

Fonte: (http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/06/01/materia.2009-

06-01.0736617774/view, acesso em 15/07/2009) 

Sobre os biocombustíveis, analise as opções e assinale a 
incorreta. 

(A) Os biocombustíveis poluem menos por emitirem menos 
compostos do que os combustíveis fósseis no processo de 
combustão dos motores e também porque seu processo de 
produção tende a ser mais limpo. 

(B) A adoção do etanol é considerada um dos principais 
mecanismos de combate ao aquecimento global, pois reduz 
as emissões de gás carbônico (CO2). 

(C) A produção e o uso do biodiesel no Brasil propiciam o 
desenvolvimento de uma fonte energética sustentável sob 
os aspectos ambiental, econômico e social, mas também 
trazem grande perspectiva, pois proporciona uma 
necessidade de aumento nas importações de óleo diesel. 

(D) Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil 
são o etanol (álcool) extraído de cana-de-açúcar e, em 
escala crescente e o biodiesel, que é produzido a partir de 
óleos vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao 
diesel de petróleo em proporções variáveis. 

(E) Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil 
alcançou uma posição almejada por muitos países que 
buscam fontes renováveis de energia, como alternativas 
estratégicas ao petróleo. 

 
34. São características da agropecuária em países 

desenvolvidos, exceto: 

(A) a agricultura e a pecuária, no geral, são praticadas de forma 
extensiva. 

(B) utilizam uma grande quantidade de agrotóxicos, fertilizantes, 
técnicas de correção e conservação dos solos. 

(C) apresentam elevados índices de mecanização agrícola. 

(D) a mão de obra empregada no setor primário da economia é 
bem reduzida. 

(E) são responsáveis por grande parcela de produtos 
agropecuários que circulam o mercado mundial. 

35. Procedimento industrial baseado na linha de montagem 
para gerar uma grande produção que deveria ser consumida 
em massa. Esse método produtivo industrial foi 
extremamente importante para consolidação da supremacia 
norte-americana no século XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O texto e a imagem tratam do 

(A) Taylorismo. 

(B) Fordismo. 

(C) Toyotismo. 

(D) Neoliberalismo. 

(E) Volvismo. 

 

36. Observe o mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área em destaque no mapa representa 

(A) área com elevado grau de desertificação. 

(B) área com alta densidade demográfica. 

(C) área com elevado desenvolvimento econômico. 

(D) área com vegetação típica de savanas.  

(E) área com clima equatorial. 
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37. Sobre o crescimento da população brasileira, é incorreto 
afirmar: 

(A) até o início da década de 1930 o crescimento da população do 
Brasil contou com forte contribuição da imigração. 

(B) as taxas de natalidade no Brasil aumentaram 
consideravelmente nos últimos anos, devido ao grande apoio 
do governo, que ao fazer uso de medidas assistencialistas, 
provocou um maior crescimento demográfico. 

(C) o intenso processo de urbanização, verificado no Brasil 
principalmente a partir da década de 60 do século XX, foi o 
principal responsável pela redução das taxas de fecundidade e 
a consequente queda das taxas de crescimento demográfico. 

(D) no caso do Brasil e de outros países classificados como 
"emergentes", a proporção de jovens tem diminuído a cada 
ano, ao passo que o índice da população idosa vem 
aumentando. 

(E) a melhoria das condições de saneamento, a ampliação da 
medicina preventiva e a melhoria da assistência               
médico-hospitalar são razões que explicam a redução da taxa 
de mortalidade no país. 

38. Observe os quadrinhos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extraído de http://ego-usinadospensadores.blogspot.com/2008/08/esse-

desemprego.html, em 23/07/2009) 

Sobre o desemprego nos países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos é incorreto afirmar: 

(A) nos Estados Unidos, com a crise financeira mundial, o 
número de desempregados aumentou drasticamente em 
relação aos anos anteriores. 

(B) na Europa o desemprego atingiu 8% em dezembro do ano 
passado, a mais alta taxa dos últimos dois anos.  

(C) a situação do mercado de trabalho no Brasil em função da 
crise global é relativamente boa quando comparada com a 
dos países ricos da Europa, América do Norte e Japão. 

(D) os países subdesenvolvidos, nos quais começou a atual 
crise financeira e econômica, serão os que mais demitirão 
na atualidade.  

(E) no Japão a indústria anuncia com frequência cortes de 
funcionários e a estimativa é que cerca de 30 mil 
dekasseguis voltem ao Brasil por conta do desemprego. 

39. Roberto Carlos, grande cantor brasileiro, que está 
completando 50 anos de carreira em 2009, lançou em 1989 
uma música que já chamava a atenção de todos para um 
grave problema ambiental: o desmatamento.  

Veja a letra da música que é de autoria dele com o seu grande 
parceiro Erasmo Carlos. 

 

AMAZÔNIA 

Tanto amor perdido no mundo 
Verdadeira selva de enganos  
A visão cruel e deserta  
De um futuro de poucos anos  
Sangue verde derramado  
O solo manchado  
Feridas na Selva  
A lei do machado 
Avalanches de desatinos  
Numa ambição desmedida 
Absurdos contra os destinos 
De tantas fontes de vida 
Quanta falta de juízo  
Tolices fatais  
Quem desmata, mata  
Não sabe o que faz  
Como dormir e sonhar  
Quando a fumaça no ar  
Arde nos olhos de quem pode ver 
Terríveis sinais de alerta, desperta pra selva viver  
Amazônia, insônia do mundo 
Amazônia, insônia do mundo. 

Todos os gigantes tombados 
Deram suas folhas ao vento 
Folhas são bilhetes deixados 
Aos homens do nosso tempo  
Quantos anjos queridos  
Guerreiros de fato  
De morte feridos  
Caídos no mato  
Como dormir e sonhar  
Quando a fumaça no ar  
Arde nos olhos de quem pode ver  
Terríveis sinais de alerta, desperta pra selva viver  
Amazônia, insônia do mundo. 

(CD Roberto Carlos - Amazônia – 1989) 

A música cita várias consequências do desmatamento na região. 
Assinale a opção que não corresponde a uma consequência do 
desmatamento na Amazônia.  

(A) Interesse financeiro 

(B) Erosão 

(C) Lixiviação do solo 

(D) Poluição 

(E) Dizimação indígena 
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Observe o mapa abaixo para responder as questões 40 e 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Analise as afirmativas e assinale a incorreta. 

(A) A Mata Atlântica se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio 
Grande do Sul. Tratava-se da segunda maior floresta 
tropical úmida do Brasil, somente comparável à Floresta 
Amazônica.  

(B) No domínio da caatinga, aparecem os inselbergs, ou morros 
residuais, resultantes do processo de pediplanação em 
clima semiárido. 

(C) A Floresta Subtropical é uma formação vegetal típica do 
clima tropical semiúmido do Planalto Central.  

(D) A Floresta Amazônica é uma formação densa, higrófila, 
arbórea, com árvores em geral de grande porte, latifoliada, 
com enorme diversidade de espécies. 

(E) O Pantanal é uma formação mista que apresenta espécies 
vegetais próprias das florestas, dos campos, dos cerrados e 
até da caatinga. 

 

41. Dadas as proposições sobre a escala apresentada no mapa, 

I. A escala apresentada é uma escala gráfica. 

II. A escala do mapa significa que 1 cm no mapa corresponde 
a 25.000.000 na realidade. 

III. A escala do mapa significa que 1 cm no mapa corresponde 
a 500 km na realidade. 

pode-se afirmar que 

(A) apenas a afirmativa I está correta. 

(B) apenas a afirmativa II está correta. 

(C) apenas a afirmativa III está correta. 

(D) as afirmativas I e II estão corretas. 

(E) as afirmativas I e III estão corretas. 

 
 

 

 

 

42. A imagem abaixo refere-se a qual problema ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Área residencial suburbana,  2=Parque; 

3=Área urbana residencial; 4=Centro; 

5=Comercial; 6=Área suburbana residencial;  

7=Rural  

      Fonte: EPA-US/Mod. E.Zimbres 

 

(A) Ilha de Calor 

(B) Chuva ácida 

(C) Efeito estufa 

(D) Eutrofização 

(E) Salinização 

 

43. Dadas as afirmativas sobre o processo de industrialização 
brasileiro. 

I. O governo federal concedeu incentivos fiscais, a partir da 
década de 30, do século XX, para que grandes 
montadoras de automóveis se instalassem no país. 

II. A indústria de base foi implementada maciçamente no país 
entre as décadas de 30 e 50, do século XX. 

III. A redução das importações, em função da crise mundial e 
da 2ª Guerra Mundial, favoreceu o desenvolvimento 
industrial, livre de concorrência estrangeira. 

IV. Atraindo o capital estrangeiro e estimulando o capital 
nacional com incentivos fiscais e financeiros e medidas de 
proteção do mercado interno, Juscelino Kubitschek  
implantou a indústria de base no país. 

V. O grande êxodo rural, devido à crise do café, provocou o 
aumento da população urbana que foi fundamental para 
constituir um mercado consumidor no país. 

verifica-se que estão corretas 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II, III e V.  

(D) III, IV e V. 

(E) IV e V, apenas. 

 

 

 

 

250              0                              500km 
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44. A teoria demográfica de Malthus afirma que 

(A) uma população numerosa seria um obstáculo ao 
desenvolvimento e levaria ao esgotamento dos recursos 
naturais, ao desemprego e à pobreza. 

(B) proibir o casamento entre pessoas muito jovens; limitar o 
número de filhos entre as populações mais pobres; elevar o 
preço das mercadorias e reduzir os salários, seria a saída 
para pressionar os mais humildes a ter uma prole menos 
numerosa. 

(C) enquanto o crescimento populacional tenderia a seguir um 
ritmo de progressão aritmética, a produção de alimentos 
cresceria segundo uma progressão geométrica. 

(D) a solução para o elevado crescimento populacional estava 
na implantação de políticas oficiais de controle de natalidade 
mediante o emprego de pílulas anticoncepcionais, abortos, 
ligadura das trompas, vasectomia etc. 

(E) considera a miséria como a principal causa do acelerado 
crescimento populacional e defendem a necessidade de 
reformas socioeconômicas que permitam a melhoria do 
padrão de vida da população mais pobre. 

 

45. Dadas as proposições sobre o sistema de fusos horários 
brasileiro, 

I. O primeiro fuso compreende as ilhas oceânicas 
brasileiras. 

II. O segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 
'menos três horas', compreende todo o litoral do Brasil, o 
Distrito Federal e os estados interiores, exceto Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, 
Roraima e Acre.  

III. O Brasil possui 4 fusos horários. 

IV. Os estados do Pará e do Amazonas possuem 2 fusos 
horários. 

V. O terceiro fuso corresponde a menos quatro horas em 
relação ao meridiano de Greenwich.  

estão incorretas 

(A) I, II e IV. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) III e V, apenas. 

(D) II e V, apenas. 

(E) I, III e V. 
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