
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

VESTIBULAR 2022.2  
2a FASE - 2º DIA   

GEOGRAFIA E HISTÓRIA  
 

APLICAÇÃO: 23 de maio de 2022 

DURAÇÃO: 04 HORAS 

INÍCIO: 09 horas 

TÉRMINO: 13 horas 

 

 

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, 

com letra de forma, a seguinte frase: 

ATENÇÃO! 
 

Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta)  

questões, com 4 (quatro) alternativas cada,  

distribuídas da seguinte forma: 

PROVA III – Geografia (20 questões: 01 - 20); 

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

  

 Ao sair definitivamente da sala, o candidato 

 deverá assinar a folha de presença e  

 entregar ao fiscal de mesa: 

 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada; 

 o CADERNO DE PROVAS. 

      Outras informações para a realização das provas encontram-se no verso desta página. 

 

  

NÚMERO DO GABARITO 

Marque, no local apropriado da 

sua folha de respostas, o número 4, 

que é o número do gabarito deste 

caderno de provas e que se encontra 
indicado no rodapé de cada página. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 

 
Nome: _____________________________________________________ Data de nascimento: _____________  
  
Nome de sua mãe: __________________________________________________________________________ 
 

 Assinatura: ____________________________________________ 

Harmonia é essencial à existência. 
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LEIA COM ATENÇÃO! 

AVISOS IMPORTANTES REFERENTES ÀS PROVAS 
1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 40 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições 

gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.  
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações. 
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se 

seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.  
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa 
do caderno de prova;  

b) marcar, na folha de respostas, pintando, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do círculo 
correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.  
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do 

gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação 
das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por 
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da 
prova se dá por meio eletrônico. 

7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas das Provas Específicas será da inteira responsabilidade do 
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

8. Será eliminado da 2ª Fase do Vestibular 2022.2 o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das 
condições seguintes: 
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a 

identificação de tal número; 
b) não assinar a folha de respostas; 
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número 

correto do gabarito do caderno de prova; 
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas, 

rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja 
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu 
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da 
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 23 de maio de 2022 e a imagem completa de sua folha de respostas 
estará disponível a partir do dia 03 de junho de 2022. 

10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2022.2.  
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, 

nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, 
óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul 
ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, 
carteira de cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois  
estes deverão estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, 
disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após 
a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo. 

12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas 
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da 
carteira do candidato.  

13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a 
folha de respostas.  

14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem 
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão 
ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, 
de acordo com o inciso I, alínea g do item 121 do Edital que rege o certame. 

15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, 
no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Vestibular 2022.2, de acordo com o inciso I, alínea k do item 121 do 
Edital que rege o certame. 

16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de 
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de 
respostas. 

17. Os recursos relativos às Provas Específicas deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.uece.br/cev. 
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PROVA III - GEOGRAFIA 

01. “Uma importante etapa do estudo geológico e 
geomorfológico é a caracterização dos tipos de 

rochas ou litotipos. A descrição de cada um destes 
deve ser feita da maneira mais detalhada possível, 
explicitando sua composição mineralógica, cor de 
alteração, granulometria, texturas e estruturas[...].” 

Fernandes, N. F.; Almeida, J. C. H. Processos 
endogenéticos na formação do relevo. Bertran Brasil.         

Rio de Janeiro. 2002.  

Considerando a classificação das rochas e suas 
características, atente para as seguintes afirmações: 

I. Dentre as características mais importantes 
para classificação das rochas ígneas, estão o 
volume de minerais, a cor e a textura, 
adquiridos durante o processo de 

metamorfismo.   

II. O metamorfismo é um processo endogenético 
que promove o reequilíbrio mineralógico na 

rocha, formando, por exemplo, gnaisses, 
arenitos e quartzitos. 

III. O tamanho dos clastos, o grau de seleção e a 
composição dos grãos constituem algumas 
das mais importantes feições para a 
classificação das rochas sedimentares. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) III. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) II. 

 

02. No estado do Ceará, a depressão sertaneja 

ocupa a maior parcela do território e abriga um 
conjunto de feições recobertas por vários tipos de 
caatinga.  

Considerando a depressão sertaneja no Ceará, 
analise as afirmações a seguir: 

I. A desagregação mecânica das rochas neste 

ambiente assume um caráter generalizado. 

II. Na depressão sertaneja cearense, há 
evidências do processo de desertificação na 
região dos Inhamuns. 

III. O escoamento fluvial, na depressão sertaneja, 

possui pequena capacidade de entalhe no 

relevo. 

Está correto o que se afirmar em 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I, II e III. 

D) I e III apenas. 

03. O período de chuvas no Ceará ocorre entre os 

meses de fevereiro a maio, por ocasião da atuação 
da zona de convergência intertropical. Como 

consequência desse processo, observa-se, no 
ambiente,  

A) aumento do escoamento superficial e da 
recarga dos aquíferos subterrâneos. 

B) redução dos processos erosivos e de transporte 
nos leitos fluviais.  

C) redução do deflúvio superficial e do escoamento 
vertical da água.  

D) aumento dos processos erosivos e inexistência 
da evapotranspiração.  

 

04. “As características climáticas da Região 

Sudeste refletem a situação do escoamento 
atmosférico médio, condições oceânicas vizinhas e a 
situação dos centros de ação e perturbações gerais, 
que influenciam a penetração dos sistemas 
atmosféricos.”  

Nunes, L. H.: Vicente, A. K.; Candido, D. H. Clima da 
Região Sudeste do Brasil. Cavalcante, I. et al. Tempo e 

clima no Brasil. Oficina de Textos. 2009.  

Considerando as características gerais do clima da 

Região Sudeste do Brasil, é correto afirmar que  

A) o regime de precipitação apresenta, no norte 
dessa região, um regime típico de monção, com 
a estação chuvosa iniciando na primavera e 
terminando no início do outono.   

B) a zona de convergência do Atlântico Sul, 

associada ao escoamento convergente oriundo 

do sul da Amazônia, é responsável pela geração 
de importantes áreas de instabilidade no verão. 

C) a situação geográfica subtropical dessa região 
garante a maior amplitude do ciclo anual de 
precipitação e temperatura no Brasil, com o 
maior contraste entre o inverno e o verão. 

D) ocorre um ciclo de precipitação anual do tipo 

unimodal com um único máximo na estação 
chuvosa, indicando um regime subtropical de 
monções em grande parte da região. 

 

05. O cerrado brasileiro é um hotspot para a 

conservação da biodiversidade mundial. No entanto, 
nas últimas décadas, vem sofrendo um acelerado 

processo de degradação associado, principalmente, 
às atividades de  

A) mineração de ouro e outros metais como o 
minério de ferro. 

B) exploração da água subterrânea de forma 

indiscriminada.  

C) desmatamento para expansão do agronegócio. 

D) expansão do ecoturismo nos rios da região. 
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06. Durante a execução de projeto de pesquisa, 

foram elaborados dois mapas. O mapa 01, cuja 
escala era de 1:31.000.000, e o mapa 02, que 

possuía uma escala de 1:35.000.    

Considerando essas representações cartográficas, é 
correto afirmar que 

A) ambos os mapas possuem projeção azimutal, 
em função da escala informada. 

B) o mapa 01 representa adequadamente a rede 

de drenagem do estado do Ceará. 

C) o mapa 02 pode ser utilizado para representar 
a urbanização no Brasil.  

D) o mapa 01 pode ser utilizado em um atlas, 
como mapa político da América do Sul. 

 

07. “O rico espaço natural do país foi usado de 

forma pouco nobre, como um simples estoque de 
solos e biomassa para subsidiar o cultivo de 
espécies exóticas como a cana-de-açúcar e o café, 
que já faziam parte do nascente mercado 
internacional. Os complexos biomas brasileiros não 
foram valorizados em toda a sua potencialidade, 

mas considerados, em geral, como obstáculos ao 
desenvolvimento da economia e da civilização.”  

Pádua, A. J. A. A ocupação do território brasileiro e a 
conservação dos recursos naturais. Fundação O Boticário.                    

Curitiba. 2004.  

Considerando os processos de degradação do meio 
ambiente no Brasil, analise as afirmações a seguir: 

I. O processo histórico de ocupação e 

exploração do território brasileiro 

compreendia a ideia de uma fronteira natural 
sempre aberta para o avanço da exploração 
econômica associada a um grau considerável 
de desprezo pela biodiversidade.  

II. À medida que os solos agrícolas e pastoris se 
degradavam, a fronteira avançava em direção 
às florestas e às áreas interiores onde as 

reservas de madeira ainda eram abundantes. 

III. Mesmo registrando episódios de degradação 
ambiental, o processo de ocupação do 
território brasileiro esteve intimamente ligado 
às práticas de preservação e conservação da 
natureza.  

Está correto o que se afirmar em 

A) I e II apenas. 

B) I, II e III. 

C) II e III apenas. 

D) I e III apenas. 

 

 

 

08. “É possível conceber uma história da natureza 

e uma história da sociedade, porém a formação da 
sociedade perpassa pela socialização da natureza. 

Por conseguinte, é tarefa da geografia interpretar a 
contradição natureza X sociedade, entre outros 
temas, partindo da categoria da Totalidade.”  

Suertegaray, D. Geografia Física e Geomorfologia, uma 
releitura. Compasso. Porto Alegre. 2018.  

Considerando o excerto, é correto concluir-se que  

A) a sociedade integra a natureza; por isso, é 
necessária uma compreensão da totalidade. 

B) só é possível compreender a natureza a partir 
da totalidade da própria natureza. 

C) se trata de uma relação em equilíbrio, apesar 
da contradição sociedade X natureza. 

D) a relação sociedade X natureza só pode ser 

explicada a partir da teoria dos sistemas. 

 

09. O Brasil abriga aproximadamente 12% de 
toda água doce disponível no planeta. Parte deste 
volume encontra-se em importantes bacias 
hidrográficas como a Amazônica, Tocantins-Araguaia 
e São Francisco.  

Atente para o que se diz a seguir sobre essas 
bacias:  

I. A Bacia do rio São Francisco é considerada 
pela ANA como a bacia com a menor 
disponibilidade hídrica do país, devido ao 
clima semiárido e grande quantidade de rios 
intermitentes. 

II. O rio Araguaia nasce no estado do Mato 
Grosso e faz uma fronteira natural com o 
estado e Goiás, enquanto o rio Tocantins tem 
suas nascentes no estado de Goiás e recebe 
as águas do rio Araguaia na divisa com o 
estado de Tocantins.  

III. A Bacia Amazônica não é exclusivamente 

brasileira: compreende países vizinhos, como 
Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e 
Venezuela. 

IV.  A Bacia do rio São Francisco possui um 
grande potencial turístico, seja pelo 
patrimônio histórico-cultural ou pela beleza 

paisagística de parte dos estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 
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10. No que diz respeito aos aspectos relacionados 

a classificação e escoamento, quando uma bacia 
hidrográfica é do tipo endorreica, é correto afirmar 

que  

A) o escoamento das águas se faz de modo 
contínuo até o oceano. 

B) as drenagens são internas e não possuem 
escoamento até o mar. 

C) é uma bacia subterrânea que ocorre em áreas 

cársticas. 

D) ocorre em áreas desérticas onde não há 
nenhum tipo de escoamento. 

 

11. A partir de uma análise da conjuntura 
geopolítica global recente, analise os cinco casos de 

conflitos armados apresentados a seguir e relacione-
os com os respectivos países onde ocorrem, 
numerando os parênteses de acordo com a seguinte 
indicação: 

1. Iêmen; 2. Mianmar; 3. Haiti; 4. Síria; 5. Nigéria 

(   ) Guerra violenta que se arrasta há oito anos, 
resultando em um dos piores desastres 
humanitários do mundo, com centenas de 
milhares de mortos e milhões de 

desabrigados famintos, vítimas de um 
processo político interno fracassado, 
originário da atmosfera política da 
“Primavera Árabe”. O país encontra-se 
dilacerado nos conflitos entre as facções 
xiitas rebeldes e sunitas, fazendo com que 
potências regionais rivais, como Irã e Arábia 

Saudita, interviessem em lados opostos do 
conflito. 

(   ) Na esteira da Primavera Árabe, protestos 
inicialmente pacíficos contra o presidente, 
em 2011, se transformaram em uma 
complexa guerra civil de grande escala 
entre três forças opostas. As mortes já se 
aproximam dos 400 mil. Os conflitos 

armados e os bombardeios, nos quais se 
envolveram potências militares 
estrangeiras, arrasaram cidades inteiras. 
Mais de 200 mil pessoas estão 
desaparecidas, ou possivelmente morreram. 
É uma das guerras mais sangrentas do 
planeta, levando mais da metade da 

população do país a buscar refúgio em 
outros países. 

(   ) O grupo armado radical islâmico, um dos 
maiores da atualidade, combate, com atos 
terroristas, a influência ocidental no país, 
enquanto defende a implantação radical da 
lei islâmica, a sharia, e a construção de uma 
república fundamentalista islâmica. Estima-
se que o grupo já tenha executado mais de 

trinta mil pessoas e obrigado outras duas 
milhões a deixarem suas casas, expandindo 
suas ações em outros países africanos. 

(   ) O país vive uma nova espiral de violência 
desde que o presidente foi brutalmente 

assassinado por mercenários estrangeiros. 

O primeiro ministro assumiu interinamente 
o país, mas novas eleições ainda não foram 
realizadas, posto que as gangues, 
financiadas a partir do sequestro de 
pessoas, promovem violência em muitas 
cidades pelo país. Um terremoto, em 2021, 
provocado pelo movimento das placas do 

Caribe e da América do Norte, agravou 
ainda mais a situação, causando a morte de 
mais de duas mil pessoas e destruindo 
milhares de residências. 

(   ) País que enfrenta tensões políticas há anos, 
intensificadas por um golpe militar em 
2021, que já resultou na morte de milhares 
de pessoas e que depôs o presidente eleito. 

Os conflitos se espalharam por todo o país 

desde que os militares tomaram o poder, 
mergulhando o país em uma guerra civil, 
deslocando mais de 220 mil pessoas em 
2021, segundo organizações não 
governamentais que atuam na região. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 1, 2, 5, 3. 

B) 1, 4, 5, 3, 2. 

C) 3, 1, 2, 5, 4. 

D) 2, 5, 4, 3, 1. 

 

12. Leia atentamente o seguinte excerto extraído 

do poema A Máquina do Mundo, de Carlos 

Drummond de Andrade:  

“[...] As mais soberbas pontes e edifícios, 
o que nas oficinas se elabora, 
o que pensado foi e logo atinge 
 
distância superior ao pensamento, 

os recursos da terra dominados 
e as paixões e os impulsos e os tormentos 
 
e tudo o que define o ser terrestre 
ou se prolonga até nos animais 
e chega às plantas para se embeber 
 

no sono rancoroso dos minérios, 
dá volta ao mundo e torna a se engolfar 
na estranha ordem geométrica de tudo [...]”. 
 

O trecho do poema, acima apresentado, se articula 
com o conceito de 

A) primeira natureza. 

B) meio técnico-científico. 

C) ecossistema. 

D) meio ambiente. 
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13. Atente para o seguinte enunciado: “As 

relações de poder estabelecidas na sociedade, seja a 
partir da estrutura das desigualdades, ou a partir da 

estratificação social e funcional presente nas mais 
diversas sociedades ao longo da história das 
civilizações, projetam-se no espaço estabelecendo-
se como verdadeiros ‘campos de força’ ao 
expressarem tais relações sociais assimétricas”. O 
enunciado acima evoca o conceito geográfico de 

A) lugar. 

B) meio. 

C) paisagem. 

D) território. 

 

14. Considerando o processo de urbanização, 
analise as seguintes afirmações: 

I. Do decurso da história das diferentes 
civilizações, o processo de urbanização se 
expressa na produção material, econômica, 

cultural e artística, tendo a cidade como sua 
obra e produto mais característico ao longo 
da sua história milenar. 

II. A urbanização, enquanto processo, passou a 
existir após a Revolução Industrial sob o 
capitalismo, pois antes da revolução nas 
maneiras de se produzir, as cidades não 
eram expressivas do ponto de vista político. 

III. Apesar de a urbanização ser um processo 
que, há muito tempo, vem ocorrendo sobre a 
face da terra à medida em que o homem 
produz e se reproduz enquanto sociedade, foi 

somente no século XXI que mais da metade 
da população global passou a habitar áreas 
urbanas. 

IV. Ao completar seu curso histórico planetário, 
a urbanização foi ultrapassada pelo processo 
de metropolização, tanto em dimensão, 
como em ritmo, intensidade e vetores 
territoriais, generalizando-se nos mais 
diversos territórios. 

V. Apesar do avanço do processo de 
urbanização, os espaços não são apenas 

urbanos, existindo para além da cidade o 
campo, não como espaços separados, mas 
articulados dentro de um modo de produção 
que é a totalidade. 

É correto o que se afirma em 

A) I, II e IV apenas. 

B) I, III e V apenas. 

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

D) II, III, IV e V apenas. 

 

15. Leia atentamente a seguinte citação atinente 
à contraposição entre economismo e ecologismo, no 
que concerne aos recursos naturais: 

“Não se pode falar em potencialidades paisagísticas 
sem pensar no grande dilema dos tempos 

modernos: o economismo e o ecologismo. Enquanto 

o economismo é de um imediatismo por vezes 
criminoso, o ecologismo, tomado em seus termos 
mais simples, é de uma ingenuidade [...] que chega 
a prejudicar qualquer causa que vise à proteção dos 
recursos naturais ditos renováveis, na maioria dos 
casos de muito problemática reconstrução”. 

Aziz Nacib Ab´Saber. Os domínios de natureza no Brasil.      

Considerando a ideia contida na citação acima, 

assinale a afirmação verdadeira. 

A) Ao capitalizar os recursos naturais, o 
economismo busca preservá-los, a fim de que, 
por meios ambientalmente equilibrados, possa 
explorá-los segundo os interesses 
mercadológicos. 

B) O economismo capitaliza as heranças naturais e 
ecológicas de acordo com critérios científicos 
modernos, sem intervir na natureza com 
grandes perturbações desintegradoras. 

C) No tocante aos recursos naturais, economismo 

e ecologismo são imediatistas e ingênuos, não 
havendo dilemas entre ambos, pois são faces 
da mesma moeda. 

D) Entre economismo e ecologismo, o ponto de 
equilíbrio possivelmente será encontrado no 
planejamento que compatibilize os objetivos do 
desenvolvimento econômico com o uso racional 
dos recursos naturais. 

 

16. Relacione, corretamente, as correntes do 

pensamento geográfico apresentadas a seguir, com 
suas respectivas definições, de acordo com a 
seguinte indicação: 1. Geografia teórica; 2. 

Geografia crítica (ou radical); 3. Geografia 
Humanista (ou fenomenológica) 

(   ) Corrente da Geografia que surgiu na década 
de 1960 como crítica ao capitalismo e como 
reação à própria Geografia Tradicional e 
Quantitativa, postulando que o espaço tem 

um papel tão ativo quanto as outras 
estruturas das esferas de reprodução social, 
fazendo parte da dialética do modo de 
produção que o funda, dentre as quais 
predomina a estrutura econômica. 

(   ) Corrente da Geografia também chamada de 
Quantitativa, que surgiu imbuída de 

objetividade, generalidade, lógica formal 
matemática, uso de técnicas 

computacionais e exatidão como principais 
condições de análise do espaço, e assim 
passou a desenvolver a pesquisa científica 
em Geografia. 

(   ) Corrente da Geografia que prioriza as 
representações de ordens simbólicas e 
identitárias que estruturam uma atitude e 
uma percepção do indivíduo com relação ao 
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espaço vivido, ao lugar, à paisagem e à vida 
cotidiana. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) 2, 1, 3. 

B) 1, 3, 2. 

C) 3, 1, 2. 

D) 3, 2, 1. 

 

17. No que concerne à rede urbana cearense e às 
regiões metropolitanas, é correto dizer que 

A) existem, no estado, três regiões metropolitanas 
institucionalizadas, cujas metrópoles comandam 
administrativa e politicamente os municípios 

que a compõem, por meio de políticas 

consorciadas pactuadas democrática e 
equilibradamente entre os municípios, de modo 
a viabilizar, com êxito, estratégias e projetos 
consorciados de interesse comum. 

B) existem três regiões metropolitanas, no 
entanto, sem estruturas administrativas 
gerenciais e mecanismos de gestão condizentes 
com suas necessidades e, apesar de serem 

arranjos institucionais comandados por uma 
metrópole e duas importantes cidades médias 
da rede urbana, ainda precisam avançar 
bastante para promover a execução de funções 
públicas de interesse comum a que se 
propõem. 

C) a Região Metropolitana de Fortaleza, a Região 
Metropolitana de Sobral e a Região 

Metropolitana do Cariri constituem, de direito e 
de fato, regiões metropolitanas polarizadas por 
três metrópoles consolidadas, que 
desempenham funções de centralização, 
comando, gestão e intermediação em suas 
respectivas regiões de influência. 

D) a Região Metropolitana de Fortaleza é a que 
apresenta os maiores níveis de integração entre 
seus municípios, onde também é possível 

observar uma eficiente gestão metropolitana no 
tocante ao complexo gerenciamento das 
questões comuns, o que se deve às suas 
estruturas gerenciais e à efetividade dos 
mecanismos de gestão condizentes com suas 
necessidades, uma vez que as iniciativas 
metropolitanas têm acontecido na prática e 
alcançado todos os municípios que a compõe. 

 

18. O cenário das migrações internacionais no 
Brasil, antes e depois do início da pandemia de 

Covid-19, aponta para a consolidação de fluxos 
migratórios entre países do hemisfério sul, o que 
significa uma recontextualização das fronteiras com 
os países vizinhos e da posição geopolítica do Brasil 
na dinâmica imigratória internacional. Entre 2011 e 
2019, foram registrados legalmente, no Brasil, 

1.085.673 imigrantes, sendo 63,22% do sexo 

masculino. No ano de 2019, predominaram os fluxos 
oriundos da América do Sul e Caribe, com destaque 

para a nacionalidade venezuelana (142.250), 

paraguaia (97.316), boliviana (57.765) e haitiana 
(54.182). 

 BAENINGER et al, 2021; Relatório Anual do Observatório 
das Migrações Internacionais. 2020. 

Considerando-se a dinâmica das migrações 
internacionais no Brasil, é correto afirmar que 

A) as migrações atuais apresentam, cada vez   
mais, dimensões transnacionais à medida que 
conectam contextos locais e regionais a 

processos globais, cenário no qual o Brasil se 
tornou espaço. 

B) a chegada de fluxos migratórios para o país em 
momento de oportuno dinamismo econômico 
interno reforça os paradigmas nacionais 

explicativos baseados na atração econômica 
das áreas de destino. 

C) a dinâmica dessas migrações transnacionais 
aponta para processos migratórios compostos 
por diferentes grupos sociais e modalidades 
migratórias, ressaltando-se os vínculos 

construídos pelas empresas transnacionais que 
atraem mão de obra masculina qualificada 
desses países para atuar no Brasil. 

D) a expansão da fronteira econômica na Região 
Norte do país vem consolidando, nessa região, 
novos polos e grandes projetos agropecuários, 
o que resulta em um novo mapa do destino 
destes migrantes transnacionais para estas 
novas bacias de emprego, antes 

majoritariamente concentradas nas Regiões 
Sudeste e Sul. 

 

19. As articulações que conformam a rede urbana 

brasileira se estabelecem, cada vez mais, em função 
de interesses e ordens externas a ela, bem como a 
integração entre suas cidades, cuja divisão 
interurbana do trabalho torna-se, no presente, 
menos duradoura em sua geometria, do que foi no 
passado, de modo que se pode falar de um sistema 

de cidades, e não apenas mais em uma rede urbana 
hierárquica. A qualidade menos duradoura dessa 
geometria e a possibilidade de um sistema de 
cidades menos hierárquico resultam de relações 

A) transversais e heterárquicas entre as cidades 
no atual modelo de acumulação flexível do 
período técnico-científico-informacional. 

B) hierárquicas rigidamente estruturadas entre as 
cidades no modo de produção capitalista em 
sua fase neoliberal de modelo de acumulação 
flexível. 

C) hierárquicas estruturadas entre as cidades no 
modo de produção capitalista em seu atual 
modelo de acumulação fordista. 

D) horizontais e solidárias entre as cidades no 
modo de produção capitalista em seu atual 
modelo estatal monopolista. 
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20. Considerando o desenvolvimento urbano e a 

ampliação das funções regionais das cidades na rede 
urbana brasileira, em geral, e nordestina, em 

particular, assinale a afirmação verdadeira atinente 
às mudanças ocorridas nas cidades da Região 
Nordeste nas últimas décadas. 

A) As políticas urbanas e ambientais avançaram 
nas capitais e cidades médias da Região 
Nordeste, promovendo avanços no 

desenvolvimento sustentável, ao passo que 
democratizou nelas os direitos sociais básicos e 
ao meio ambiente equilibrado. 

B) Apesar da ampliação das funções regionais que 
cidades médias e metrópoles desempenham na 
rede urbana, bem como da modernização 
tecnológica e do dinamismo econômico, a 
promoção dos benefícios sociais não alcança a 
todos os cidadãos com equidade e eficiência. 

C) Desenvolvimento econômico, modernização 
tecnológica e política urbana têm atendido, de 

modo homogêneo e eficiente, as populações 
que habitam áreas urbanas, provendo-lhes 
condições socioambientais e políticas 
sustentáveis e satisfatórias ao bem-estar social 
nas médias e grandes cidades. 

D) Cidades médias como Mossoró, Campina 
Grande, Sobral, Juazeiro do Norte, Feira de 
Santa e Vitória da Conquista adquiriram 
primazia a ponto de tomarem o comando 
econômico antes detido pelas capitais. 

 

PROVA IV – HISTÓRIA 

21. Nas vastas planícies cobertas de areia dos rios 
Tigre e Eufrates, a população da antiga 
Mesopotâmia construiu as primeiras cidades e 
impérios. No que diz respeito a essas primeiras 
civilizações, assinale a afirmação verdadeira.  

A) A primeira civilização que surgiu no vale dos 
rios Tigres e Eufrates foi a dos Assírios, 
conhecidos por sua ferocidade na guerra e pelo 
poderio de sua capital, a cidade de Nínive. 

B) O Portal de Ishtar, um dos monumentos mais 
famosos do mundo antigo, era dedicado a uma 
das deusas mais importantes da cidade da 

Babilônia. 

C) Os Sumérios foram o último povo a se 
estabelecer na Mesopotâmia e foram 

responsáveis pela implantação do famoso 
Código de Hamurabi. 

D) Da mesma forma que no Egito Antigo, os Reis 
na Mesopotâmia também eram considerados 

como Deuses vivos. 

 

 

 

22. O Período Republicano da História Romana foi 

marcado por lutas intensas entre patrícios e 
plebeus. Como resultado dessas lutas, várias leis 

foram aprovadas para tentar resolver os diferentes 
conflitos. Relacione corretamente essas leis, que 
modificaram a sociedade romana no período 
republicano, com suas respectivas finalidades, 
numerando a coluna II de acordo com a coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Lei das Doze 
Tábuas. 

(  ) Regulamentou a 
exploração das 
terras públicas. 

2. Lei Canuleia (  ) Autorizou a 
publicação das leis 
escritas. 

3. Lei Licínia (  ) Regulamentou o 

rebaixamento do 
preço do trigo. 

4. Lei Frumentária (  ) Permitiu o 
casamento entre 
patrícios e plebeus. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 3, 2, 1. 

B) 2, 1, 3, 4. 

C) 1, 2, 4, 3. 

D) 3, 1, 4, 2. 

 

23. Com mais de 1,2 bilhão de adeptos, o 

islamismo é a crença que mais cresce no mundo. 

Considerando as origens do islamismo, assinale a 
afirmação verdadeira. 

A) Maomé, o fundador do islamismo, teve sua 
primeira visão do anjo Gabriel no ano 610 da 
era cristã, ano que passou a marcar o ano I da 
cronologia muçulmana. 

B) Perseguidos pelos sacerdotes das religiões mais 
antigas, Maomé e seus seguidores fugiram para 
Meca para se protegerem da perseguição.          

C) Os muçulmanos se dividiram em duas grandes 
seitas: os sunitas e os xiitas, sendo que os 
xiitas hoje correspondem a mais de 90% dos 
muçulmanos.                              

D) A princípio os muçulmanos foram tolerantes 
com os povos dominados, o que favoreceu a 

consolidação da hegemonia do Islã. 

 

24. O fim do Feudalismo foi acelerado pela peste 

negra, que devastou a Europa durante o verão de 
1348 e ceifou a vida de um terço de sua população. 
Atente para o que se afirma a seguir sobre o colapso 
do Feudalismo: 
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I. A falta de mão de obra, ocasionada pela 
peste negra, provocou o aumento das 

reinvindicações dos trabalhadores por 

melhores condições de trabalho. 

II. A crise generalizada provocou levantes no 
campo e nas cidades, enquanto a nobreza se 
entregava a conflitos dinásticos como a 
Guerra dos Cem Anos. 

III. Outra resposta para a crise da época foi o 
fortalecimento dos senhores feudais em 

aliança com seus poderosos vassalos. 

IV. Para resolver a crise vigente, algumas 
nações investiram em uma política de 
expansão marítima. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) I, II e IV. 

B) I, III e IV. 

C) II, III e IV. 

D) I, II e III. 

 

25. A partir dos séculos XII e XIII, uma série de 
mudanças econômicas, políticas e sociais, na Europa 
Ocidental, preparou as bases para aquilo que viria a 

ser conhecido como o movimento renascentista. No 
que diz respeito a esse movimento, assinale a 
afirmação FALSA. 

A) O homem renascentista deveria ser um homem 
obstinado por liberdade. Seu destino não mais 
se encontrava nas mãos de Deus, mas nas suas 

próprias. 

B) A nova mentalidade renascentista valorizava o 
privado, os bens materiais e a propriedade 
particular. 

C) A base ideológica do movimento renascentista 
estava ancorada na concepção tripartite do 
mundo: uns rezam, outros combatem e outros 

trabalham. 

D) O antropocentrismo passou a desenvolver a 
capacidade do homem de crescer material e 
espiritualmente. 

 

26. Atente para o seguinte excerto da obra de 

Maquiavel: “O Príncipe não precisa ser piedoso, fiel, 
humano, íntegro e religioso, bastando que aparente 

possuir tais qualidades. [...] Um príncipe não pode 
observar todas as coisas a que são obrigados os 
homens considerados bons, sendo frequentemente 
forçado, para manter o governo a agir contra a 

caridade, a fé, a humanidade, a religião”.  

Maquiavel, Nicolau. O Príncipe. In Maquiavel; Os 
Pensadores. São Paulo, Nova Cultural. 1986.  

O trecho acima ilustra como os pensadores da época 
teorizaram sobre a formação dos Estados Modernos. 
No que concerne às teorias que embasaram a 

constituição das Monarquias Nacionais, assinale a 
proposição verdadeira. 

A) Uma das correntes que fundamentaram a 
formação das monarquias nacionais era a do 
Direito Divino dos Reis, que tinha como um de 
seus expoentes o filósofo John Locke. 

B) Thomas Hobbes defendia que a sociedade civil 
se organizasse politicamente para sair do 

estado de natureza que, para ele, era sinônimo 
do caos. 

C) Jean Bodin foi um dos expoentes da Teoria do 
Contrato Social, que defendia que o Estado 
seria um mal necessário, porém capacitado 
para assegurar um comportamento mais 
pacífico da sociedade. 

D) Para Nicolau Maquiavel, adepto da Teoria do 
Direito Divino dos Reis, um bom governante 

seria aquele que soubesse combinar Virtude e 
Fortuna. 

 

27. A Revolução Francesa, que destruiu a 

monarquia absoluta mais brilhante da Europa, foi 
considerada o modelo de revolução por vários 
revolucionários ao longo de todo o século XIX. Sobre 
esse movimento e seus desdobramentos, é correto 
dizer que 

A) a monarquia foi derrubada e se instituiu o 

governo da Convenção logo depois do início da 
revolução. 

B) a Conspiração dos Iguais, liderada por Graco 
Babeuf, foi um movimento de inspiração 
socialista. 

C) a Constituição de 1791, de natureza 
individualista e liberal, consagrou a aprovação 
do voto universal masculino. 

D) a hegemonia na Convenção, logo no início, 
pertencia aos Jacobinos, representantes da 
pequena burguesia e aliados dos Sans Culottes. 

 

28. Em outubro de 1917, a tomada de poder na 
Rússia, pelos bolcheviques, inaugurou a primeira 
tentativa de construção de uma sociedade socialista. 

Sobre esse processo, é correto afirmar que 

A) a abdicação do Czar Nicolau II foi o resultado 
da revolução comandada pelos bolcheviques. 

B) Lenin, líder do partido bolchevique, defendia, na 

luta pelo poder, a criação de um partido de 
massas que pudesse ter legitimidade perante o 
povo. 

C) a diferença entre bolcheviques e mencheviques 
residia no fato de que os primeiros defendiam o 
salto para o socialismo sem passar pela etapa 
da revolução burguesa. 

D) a Revolução de outubro de 1917 foi uma 
consequência direta da revolução de 1905, que 
também foi liderada pelos bolcheviques. 
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29. Em maio de 1940, Hitler desencadeou a 

invasão da Bélgica, da Holanda e da França, 
aplicando sua blitzkrieg no Ocidente. Considerando 

essa fase da Segunda Guerra Mundial, assinale a 
afirmação verdadeira. 

A) O massacre dos exércitos francês e britânico 
em Dunquerque abriu caminho para a queda da 
França sob o domínio nazista. 

B) A Batalha da Inglaterra foi um dos momentos 

cruciais da guerra e destacou o papel da Real 
Força Aérea. 

C) A invasão no Ocidente foi acompanhada de uma 
política de extermínio da população, 
principalmente dos judeus. 

D) A invasão da França, pelos alemães, através da 
Bélgica, repetiu o mesmo plano usado pelos 

alemães na Primeira Guerra Mundial. 

 

30. Atente para o seguinte excerto da obra Pós-
Guerra do historiador Tony Judt: “Em setembro de 
1981 Reagan advertira que, sem um acordo de 
armas nucleares passível de fiscalização, haveria 

uma corrida armamentista e que, se houvesse uma 
corrida armamentista, os EUA venceriam a prova”.  

JUDT, Tony. Pós-Guerra-uma história da Europa desde 

1945. Rio de Janeiro. Objetiva. 2008. 

Considerando a corrida armamentista e o colapso da 
URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), 
assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou 

falso o que se afirma a seguir: 

(    ) A corrida armamentista aumentou a 

pressão sobre um sistema que já dava 
sinais de mau funcionamento: a URSS 
competira com o Ocidente por 40 anos, 
mas o preço foi excessivo. 

(    ) O Papa João Paulo II, o primeiro papa 

polonês, foi um importante suporte para o 
governo polonês que enfrentava grandes 
rebeliões internas na década de 1980. 

(    ) A invasão do Afeganistão foi um acerto 
geopolítico para a URSS e provocou um 
aumento do poder político dos soviéticos. 

(    ) A invasão do Afeganistão, em 1979, foi 

usada como causa para o boicote das 
olímpiadas de 1980 por parte dos países 
ocidentais. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, F, V, F. 

B) V, F, V, V. 

C) F, F, F, V. 

D) V, F, F, V. 

 

31. Durante a ocupação do território brasileiro na 

colonização, várias atividades econômicas praticadas 
pelos colonizadores tiveram papel crucial para o 

povoamento e para a urbanização de variadas 
regiões. Relacione as atividades econômicas às 
regiões por elas ocupadas, numerando os parágrafos 
abaixo de acordo com a seguinte indicação: 

1. Cana-de-açúcar;  

2. Pecuária;  

3. Mineração;  

4. Drogas do sertão. 

(    ) Apesar de serem encontrados em diversas 
regiões da colônia, foi na floresta 
amazônica que produtos como o guaraná, 
o anil, a salsa, o urucum, cacau e baunilha 
se tornaram importantes para a 

interiorização na Região Norte. 

(    ) Principal responsável pela ocupação das 
terras litorâneas, devido à constituição do 
solo e ao regime pluviométrico, esta 
atividade foi responsável pela ocupação da 
zona da mata nordestina e do litoral do 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

(    ) Desenvolvida a partir da ação dos 
Bandeirantes paulistas, essa atividade foi 
responsável pela ocupação de vastas 
áreas correspondentes aos atuais estados 
de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

(    ) Muito importante para a ocupação do 

pampa gaúcho, essa atividade teve 
também duas frentes de ocupação nos 
sertões nordestinos: a do sertão de dentro 

e a do sertão de fora, e foi marcante para 
a interiorização da colonização no Ceará. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 1, 3, 2. 

B) 4, 2, 1, 3. 

C) 3, 1, 4, 2.  

D) 1, 2, 4, 3. 

 

32. Ocorrido em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em 
1720, esse movimento teve como uma de suas 

motivações a proibição do uso de ouro em pó ou em 
pepitas no comércio local para que o ouro que 
circulava fosse fundido nas casas de fundição onde 

seria cobrado o Quinto pela coroa portuguesa. Nesse 
evento participaram nomes relevantes daquela 
sociedade, mas somente um membro de menor 

projeção econômica foi condenado e executado. 
Sobre o evento citado, é correto afirmar que 
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A) é conhecido como Revolta de Vila Rica ou 
Revolta de Filipe dos Santos; ocorreu devido ao 

aumento do controle e exploração 

metropolitana sobre a economia do ouro. 

B) se trata da Guerra dos Emboabas, um conflito 
que envolveu os interesses dos colonos 
mineiros, dos bandeirantes paulistas e dos 
reinóis vindos de Portugal. 

C) se refere à aclamação de Amador Bueno, 
evento caracterizado como revolta nativista e 

que marcou o início das lutas coloniais contra o 
domínio português. 

D) é conhecido como Confidência Mineira e 
representou a oposição da elite econômica das 
Minas Gerais em relação à exploração da 
atividade mineradora pelo governo regencial. 

 

33. A derrota na Guerra da Cisplatina, o 
assassinato do jornalista Líbero Badaró e a Noite das 
Garrafadas foram 

A) eventos que impactaram negativamente na 
reputação do imperador D. Pedro I e levaram à 
sua abdicação ao trono, pondo fim ao primeiro 

reinado. 

B) motivos que levaram ao fim o Governo 
Regencial do Padre Antônio Feijó, líder político 
que havia sido ministro da Justiça no reinado de 
D. Pedro I. 

C) causas que levaram ao golpe militar que 

derrubou o reinado de D. Pedro II e estabeleceu 
o regime republicano no Brasil. 

D) razões que proporcionaram as condições 
necessárias à declaração de independência, 
pelo príncipe regente D. Pedro, com apoio das 
elites brasileiras. 

 

34. A partir de 1850, uma série de obras e atos 
administrativos como a construção da estrada de 
ferro de Baturité, iniciada em 1870; a instalação de 
linhas de navios a vapor para a Europa e para o Rio 
de janeiro, em 1866; a canalização de água potável 
e a iluminação pública a gás carbônico, ambas em 

1867; a criação da Biblioteca em 1867; os bondes 
com tração animal em 1880; o surgimento de uma 
fábrica de tecidos e o calçamento de ruas centrais, 
em 1883; a criação de vários jornais, clubes de 
lazer, escolas e do seminário da prainha; além de 

entidades intelectuais como o Instituto do Ceará e 

sociedades abolicionistas, entre outras, promoveram 
melhorias e oportunizaram  

A) a lenta substituição do controle de Juazeiro do 
Norte para Fortaleza, como centro de decisão 
política na província. 

B) a substituição de Aracati por Fortaleza, como 
principal centro econômico do Ceará. 

C) a supremacia de Fortaleza sobre as demais 
cidades da província do Ceará.  

D) a multipolarização da supremacia no Ceará 

entre as cidades de Icó, Crato, Sobral e 
Fortaleza.  

 

35. A Revolta do Ronco da Abelha, a Revolta do 
Quebra-Quilos e o Motim das Mulheres são 
exemplos  

A) de movimentos da elite colonial que, junto à 
Inconfidência Mineira e a Conjuração baiana, 
levaram à proclamação da Independência do 
Brasil. 

B) do grande desenvolvimento sociocultural da 
Região Sul do país, em que se vê a ação da 
população em defesa de direitos garantidos 

pela  República. 

C) do distanciamento do império em relação às 
populações nordestinas, sobretudo do interior, 
que reagiram a mudanças propostas pelo 
governo imperial. 

D) da relação conflituosa entre os colonos 
chegados de Portugal e os bandeirantes 

paulistas durante a ocupação das terras de 
mineração. 

 

36. A Sedição de Juazeiro e o combate à Coluna 
Prestes, no Ceará, são episódios que estão 

relacionados a alguns aspectos da história cearense. 
Dentre os itens apresentados a seguir, assinale o 
que NÃO corresponde a um aspecto da história do 

Ceará. 

A) Papel desempenhado pelo médico baiano Floro 
Bartolomeu na política local, estadual e nacional 
desde sua chegada ao Cariri cearense em 1908. 

B) Apoio dado pelas elites caririenses, lideradas 
por Padre Cícero e Floro Bartolomeu, à Política 
das salvações de Hermes da Fonseca que 
destituiria Nogueira Accioly do governo 
estadual. 

C) Elevação de Padre Cícero a líder político do sul 
do Ceará, sobretudo após a suspensão das suas 

ordens sacerdotais, sendo responsável pela 
emancipação de Juazeiro do Norte e tornando-
se seu primeiro prefeito.  

D) Criação do Pacto dos Coronéis, em 1911, uma 

aliança entre as oligarquias caririenses urdida 
por Floro Bartolomeu, que foi fundamental para 

a manutenção da harmonia na região e apoiar 
Nogueira Accioly. 
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37. Em 11 de julho de 1917, na capa de uma 

segunda edição do jornal paulistano “A Gazeta” 
estava a seguinte manchete: “A agitação proletária 

extende-se por todas as fábricas – a capital paulista 
ameaçada de uma greve geral – Adhesões e mais 
adhesões – É gravíssima a situação – reuniões, 
meetings, conferências, desordens”. Sobre esse 
evento, Edgard Leuenroth, Jornalista, tipógrafo e 
participante do movimento, relatou “[...] Não cabe 

aqui a descrição de como se desenrolou aquele 
comício, considerado como uma das maiores 
manifestações que a história do proletariado 
brasileiro registra. Basta dizer que a imensa 
multidão decidiu que o movimento somente cessaria 
quando as suas reivindicações, sintetizadas no 
memorial do Comitê de Defesa Proletária, fossem 

atendidas”. 

A Grande Greve geral de Trabalhadores do Brasil de 

1917, que se iniciou em São Paulo e se intensificou 
após a morte do jovem José Martinez, imigrante 
espanhol de 21 anos que trabalhava como sapateiro 
e foi assassinado pela polícia paulistana, é 
caracterizada 

A) por representar uma tentativa, durante a 
primeira Guerra Mundial, de estabelecer no 
Brasil um governo socialista, motivado pela 
Revolução Bolchevique na Rússia. 

B) por resultar do desentendimento entre os 
setores do anarcossindicalismo que 

predominava nas fábricas e o governo de 
Campos Sales, ligado ao PCB. 

C) como uma reação local e específica dos 
trabalhadores paulistanos à truculência policial, 
não possuindo outro caráter de natureza 

política ou econômica. 

D) pela forte influência da imigração europeia, que 

trouxe para o Brasil, além de trabalhadores, a 
organização sindical e o anarcossindicalismo.  

 

38. Sob o lema “Deus, Pátria e Família”, Plínio 
Salgado tentou galgar o poder no Brasil; em seus 
discursos era comum dizer “Por Cristo luto; por 

Cristo vos conclamo” como forma de tentar tornar o 
cristianismo, sobretudo católico, indissociado de seu 
movimento. Sobre esse grupo político atuante a 
partir da década de 1930, é correto afirmar que 

A) partia da Teologia da Libertação para afirmar 
que o homem deve libertar-se do Estado 

controlador e seguir apenas o evangelho, o que 
era a base ideológica da ANL. 

B) representa uma tentativa de aproximação da 
maçonaria com a Igreja, afastados desde o 
Império, na busca por consolidar uma política 
conciliatória. 

 

 

C) se trata do integralismo da AIB, influenciada 
pelo fascismo italiano, no que diz respeito à 

adoção de ideias autoritárias, antiliberais e 

antissocialistas, bem como de símbolos, 
vestimentas e rituais. 

D) foi introduzido na Igreja Católica, como TFP, 
sob orientação do SNI, para impedir o 
surgimento de movimentos de esquerda. 

 

39. Considerando o período de quase uma década 

entre o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 
1954 e o golpe militar que instaurou a última 
ditadura no Brasil, em março de 1964, assinale a 
afirmação verdadeira. 

A) O suicídio de Vargas marcou o fim de sua 
influência na política nacional, pois nenhum de 

seus herdeiros políticos conseguiu algum 
sucesso eleitoral. 

B) A morte de Vargas repercutiu politicamente no 
Brasil por muito tempo, pois seus herdeiros 
políticos estiveram sempre na cena política 
nacional. 

C) Apesar de ter sido eleito pelo PSD, criado por 

interventores durante o Estado Novo, Juscelino 
Kubitschek se afastou de Vargas pelo seu 
ímpeto industrialista. 

D) Apesar de pôr fim a um período democrático, o 
golpe militar de 1964 não tem nenhuma relação 
com o quadro político que se seguiu ao suicídio 

de Getúlio. 

 

40. Desde o fim do período militar, em 1985, o 
Brasil teve oito governantes. Relacione 
corretamente os governantes do período 
democrático apresentados a seguir com as 

características dos respectivos governos, numerando 
os parênteses abaixo de acordo com a seguinte 
indicação: 

1. José Sarney; 

2. Fernando Collor de Mello;  

3. Fernando Henrique Cardoso; 

4. Luís Inácio Lula da Silva; 

5. Dilma Roussef. 

(    ) Governo marcado pelo controle da 
inflação, redução do desemprego e 

políticas públicas que promoveram a 
inclusão social e ascensão à classe média 
de parte significativa da população pobre 

brasileira. 

(    ) Apesar da grande popularidade inicial, 
esse governo foi afastado por processo de 
impeachment devido a atos de corrupção 
e pelo descontentamento do povo com o 
confisco da poupança. 
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(    ) Governo que conviveu com os efeitos da 
crise financeira de 2008 e, apesar de dar 

continuidade aos programas de 
desenvolvimento dos governos anteriores, 
não conseguiu resistir à baixa 
popularidade e à acusação de praticar 
pedalada fiscal. 

(    ) Apesar de ter sido responsável pelo fim da 
hiperinflação e pelo estabelecimento da 

atual moeda do país, esse governo não 
conseguiu eleger seu sucessor e encerrou 
o mandato com baixa aprovação. 

(    ) Esse governo, durante o qual foi 
promulgada a atual constituição da 
República, conviveu com acusações de 
corrupção e foi marcado por uma série de 

planos econômicos frustrados que não 
controlaram a alta inflação herdada dos 
tempos militares.  

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) 4, 2, 5, 3, 1. 

B) 2, 1, 3, 5, 4. 

C) 4, 3, 2, 1, 5. 

D) 1, 5, 3, 2, 4. 

 


