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QUESTÃO ÚNICA 
 

MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

 

 

 

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa correta, correspondente a cada item. 
 

 

 

Observação: Os itens de 01 a 10 referem-se ao texto I. 
 

TEXTO I 
 

A PAZ É POSSÍVEL 
 

É impossível a convivência humana sem uma ética planetária  entre as nações. Assistimos a um 

desenvolvimento de alcance mundial, mas que sentido têm progresso, ciência, tecnologia, economia e sociedade? 

Devem ter sentidos  necessariamente de natureza ética. Até agora, a ética quanto à reflexão   relativa ao 

comportamento moral do homem quase sempre tem chegado demasiado tarde. Com freqüência a pergunta sobre o 

bem e o mal tem surgido depois da ocorrência dos fatos.  

Para fundar uma paz verdadeira, requer-se que todos - ou a maioria - acordem uma ética cívica. Essa 

consistir-se-ia num mínimo de valores e normas que os membros da sociedade moderna compartilhassem, 

independentemente  de suas concepções religiosas, filosóficas, políticas ou culturais.  

Esses mínimos éticos nos levam a compreender que a convivência de concepções diversas é fecunda e que 

cada um tem perfeito direito de tentar levar a cabo seus projetos pessoais de felicidade, sempre que eles não 

impossibilitem  aos demais também levá-los a efeito. Essa ética cívica transnacional  deve ser uma ética de 

mínimos como a busca da felicidade, que é uma coisa pessoal.  

As posições religiosas, agnósticas ou atéias que propugnam um modelo de vida feliz constituem o que se 

tem chamado de "éticas de máximas" e, em uma sociedade moderna, são essencialmente plurais. Por isso é 

possível falar num pluralismo moral. É indispensável que os líderes espirituais e políticos de nossos países 

tenham em mente a construção de um código cívico e ético transnacional, que permita a todas as nações e 

religiões valores mínimos de convivência pacífica e democrática.  

Isso pode incluir os valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas deve ir além dela, pois 

deve comprometer explicitamente todas as religiões monoteístas e deve referir-se a acordos a respeito de 

comportamentos concretos, que se inspirariam nesses valores compartilhados.  

É impossível paz entre as nações sem que abordemos seriamente a diminuição das grandes desigualdades 

no interior de nossos  países e entre as nações. Isso é  uma exigência ética. Não haverá paz no mundo enquanto 

conviverem a miséria extrema e a riqueza.  

A   globalização não pode ser  entendida como um novo mecanismo de exclusão, tanto no interior  de 

nossas sociedades como na sociedade internacional. Isso quer dizer que alguns acedem aos benefícios gerados 

pela modernidade e outros - países e grupos sociais - ficam irremediavelmente excluídos, aumentando, de maneira 

profunda, os conflitos sociais.  

É importante ressaltar também que  não pode haver paz entre as nações sem uma paz entre as religiões e 

que a fidelidade à própria fé religiosa não exclui uma  abertura a outras crenças. Só assim é possível conseguir o 

necessário intercâmbio de informação, diálogo e transformação. Não se trata de alcançar como objetivo final uma 

religião unitária, mas uma pacificação  entre as religiões. Os programas de ensino religioso nas escolas deveriam 

dar informação sobre os principais aspectos de todas as religiões monoteístas. Os conhecimentos sem valores 

conduzem ao desastre.  

Requerem-se igrejas que reajam ante os novos retos espirituais e religiosos, não desde instâncias 

hieráquicas burocráticas, mas desde uma perspectiva de aproximação aos problemas. A base para isso está dentro 

delas mesmas, mas é preciso uma atitude pluralista, não dogmática, não ensimesmada, autocrítica e inovadora. 
(CARLOS EDUARDO MENA, advogado e cientista político, é Embaixador do Chile no Brasil.) 
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01. Segundo o autor do texto, a paz só é possível: 
 

(A) indo-se além dos valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

(B) com a globalização, como mecanismo de inclusão  que é, na realidade, e não de exclusão como muitos 

pensam.  

(C) quando há uma reflexão ética, tendo como conseqüência  a garantia da convivência com a diferença.  

(D) com a interferência de todos os credos e/ou religiões monoteístas, em detrimento da fidelidade à própria fé 

religiosa. 

(E) se a estrutura da personalidade do homem for amoldada de forma a ficar em harmonia com o papel social 

que desempenha. 

 

 

 

02. De um modo geral, pode-se entender o texto como uma visão crítica sobre a: 
 

(A) acomodação que se instalou no ser humano, atraído cada vez mais pela sociedade de consumo moderna. 

(B) falácia que é a globalização, pois  atualmente só alguns acedem aos benefícios da modernidade. 

(C) visão do ser humano, vista sempre como fim e nunca como meio. 

(D) necessidade de um intercâmbio entre as religiões, para haver maior fidelidade à fé, a fim de haver 

transformação. 

(E) lucratividade econômica que, na maioria das vezes, não vem se estendendo para a esfera social,  

descomprometida  que está com a dignidade e com a justiça para o bem e a felicidade das pessoas.  

 

 

 

03. Depreende-se da análise do parágrafo 07 que:  
 

(A) a globalização é um mecanismo que já existia anteriormente, pois  as organizações em geral mantêm uma 

visão utilitarista voltada para os interesses econômicos, em detrimento dos valores  humanos. 

(B) embora não possa ser entendida como um novo mecanismo de exclusão, a globalização choca-se com as 

imposições colocadas pela sociedade, das quais não pode fugir. 

(C) a globalização é, atualmente, a responsável pelo desequilíbrio social e econômico  no interior de nossas 

sociedades e na sociedade internacional. 

(D) a modernidade e a atual globalização estão provocando a concentração de riquezas dos países e dos grupos 

sociais. 

(E) a modernidade está comprometendo a dignidade da pessoa  e a justiça social. 

 

 

 

 

04. Assinale a proposição que apresenta a justificativa correta para o(s)  termo(s) grifado(s). 
 

(A) Em "... o que se tem chamado de "éticas máximas"  e, (...) são  essencialmente plurais." (linhas 13 e 14), o 

vocábulo destacado introduz um novo ato de enunciação. 

(B) Em "... à própria fé religiosa..." (linha 29), tem a mesma função sintática de "... aos benefícios..." (linha 

25). 

(C) Em "Isso  é uma exigência ética" (linha 22), a palavra grifada refere-se a "paz", (linha 21). 

(D) Em "... que é uma coisa pessoal" (linha 12), o vocábulo em destaque funciona sintaticamente como 

predicativo. 

(E) Em "... mas deve ir além dela" (linha 18), o operador de coordenação "mas" foi empregado para justificar o 

enunciado anterior. 
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05. Analise os fragmentos abaixo e as afirmativa que os seguem: 
 

I -    Em "Essa consistir-se-ia num mínimo..." (linhas 06 e  07) - a palavra em negrito é um pronome com valor 

anafórico, porque  faz referência  a um determinado grupo nominal  do contexto precedente. 

II - Em  "... constituem o que se tem chamado ...” (linhas 13 e 14) - os vocábulos em negrito  funcionam, 

respectivamente , como pronome demonstrativo/objeto; pronome relativo/ sujeito. 

III - Em  "... são essencialmente plurais.”  (linha 14), e  em  "Por isso é possível ...” (linhas 14 e 15) - as palavras 

em negrito têm a mesma função sintática. 

IV - Em "É importante ressaltar também que não pode haver paz..." (linha 28) - o vocábulo em negrito dá idéia 

de inclusão e, ao mesmo tempo, soma argumento a favor de determinada conclusão. 
 

Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I  está correta. 

(B) Somente II e  III estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 

06.  Em "...requer-se que todos - ou a maioria - acordem...", sobre o emprego dos travessões é correto afirmar que 

foram usados para: 
 

(A) enfatizarem um comentário à margem do que se afirma anteriormente. 

(B) isolarem uma explicação, poderiam, por isso, ser substituídos por vírgulas.    

(C) isolarem um termo intercalado  de um contexto abrangente. 

(D) isolarem um aposto, podendo, por isso, ser substituídos por vírgulas.  

(E) isolarem a síntese daquilo que o locutor quis enfatizar. 
 

07. Analise os fragmentos abaixo e as afirmativas que os seguem: 

I -    O vocábulo "que" (linha 07) tem a mesma função sintática do vocábulo "que" ( linha 10). 

II -   "... sem uma ética planetária entre as nações" (linha 01)  funciona como um adjunto adverbial de condição. 

III - No primeiro período do segundo parágrafo, a oração principal é " acordem uma ética cívica". 

IV - As  formas   verbais  "tem chegado"  (linha 04)  e  "tem  surgido"  (linha 05),  apesar de indicarem fato 

consumado, concluso, revelam a idéia de continuidade de ação desde certo tempo até o momento da 

comunicação. 
 

Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II  e IV estão corretas.    

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 

08.  Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula se deu pelo mesmo motivo de "Para fundar uma paz 

verdadeira, requer-se ... " (linha 06). 
 

(A) "... objetivo final uma religião unitária, mas uma pacificação..." (linha 30 e 31)  

(B) " Até agora, a ética... " ( linha 03) 

(C) "... como a busca da felicidade, que é uma coisa pessoal. " (linha 12) 

(D) "... ficam irremediavelmente excluídos, aumentando..." (linha 26)  

(E) "... mas deve ir além dela, pois deve..." (linhas  18 e 19) 
 

09. Assinale a alternativa em que há correspondência entre o vocábulo transcrito e o que ele denota. 
 

(A) "ante" (linha 34) – anterioridade.      

(B) " sobre" (linha 04) - posição de superioridade. 

(C) " de" (linha 09) – assunto. 

(D) " entre" (linha 01) - situação no espaço.   

(E) " para" (linha 35) – finalidade. 
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10. Assinale a alternativa em que é obrigatório o uso da vírgula separando as orações. As vírgulas, quando 

necessárias, foram omitidas intencionalmente. 
 

(A) É importante ressaltar que não haverá paz com miséria extrema e pobreza.     

(B) A cidade em que nascera cresceu muito. 

(C) Todos quanto acompanham os seqüestros condenam os acusados. 

(D) É difícil o dia em que não acontece um acidente. 

(E) É preciso gozarmos a vida que é breve.    
 

 

 

 

Observação: Os itens 11 a 17 referem-se ao texto II. 
 
 

TEXTO II  
 
 

TECENDO  A  MANHÃ 

 
 

 Um galo sozinho não tece uma manhã: 

 ele precisará sempre de outros galos. 

 De um que apanhe esse grito que ele 

 e o lance a outro; de um outro galo 

 que apanhe o grito que um galo antes  

 e o lance a outro; e de outros galos 

 que com muitos outros galos se cruzem  

 os fios de sol de seus gritos de galo, 

 para que  a manhã, desde uma teia tênue, 

          se vá tecendo, entre todos os galos. 

          E se encorpando em tela, entre todos 

          se erguendo tenda, onde entrem todos, 

          se entretendendo  para todos, no toldo 

          (a manhã) que plana livre de armação. 

         A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

         que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

(JOÃO  CABRAL  DE  MELO NETO, In. A Educação pela Pedra ) 
 
 

 

 

11. Assinale  a única alternativa INCORRETA  sobre a análise do texto. 
 

(A) No poema, os verbos "encorpando" (verso 11), "erguendo" (verso 12) e "entretendendo" (verso 13) são 

ações que se referem à manhã. 

(B) Nas expressões "esse grito que ele" (verso 03) e em "o grito que um galo antes (verso 05), foi usada uma 

mesma construção em que se omitiu uma ação. 

(C) As expressões "tecendo" (verso 10), "encorpando" (verso 11), "erguendo" (verso 12) e  "entretendendo" 

(verso 13) ressaltam a noção de repetição. 

(D) Os vocábulos "toldo" (verso 13)  e  "plana" (verso 14) significam variedade de cobertura que flutua 

suavemente. 

(E) Os dois primeiros versos expressam uma constatação.  

 

 

 

 

 

 

15 

5 

10 
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12. No verso 01, o verbo "tecer" pode ser interpretado como uma ação que: 
 

(A) é  passada com valor de presente. 

(B) se prolonga no futuro. 

(C) é contínua no presente. 

(D) se realiza no momento da comunicação. 

(E) ultrapassa os limites temporais.    

 

13. O vocábulo "entretendendo" (verso 13) - possível combinação de entre, tenda e tendendo - expressa 

simultaneamente as idéias de: 
 

(A) reciprocidade, proteção e direção. 

(B) procedência, conflito e reciprocidade. 

(C) reciprocidade, abandono e direção. 

(D) procedência, proteção e exclusividade. 

(E) origem, conflito e exclusividade. 

 

14. Os textos I e II têm em comum o (a): 
 

(A)  ênfase dada ao trabalho comunitário     

(B)  caráter didático-literário 

(C)  linguagem  cuidada, apesar de coloquial 

(D)  conduta ético-profissional que cada um deve ter 

(E)  assunto abordado  

 

15. Assinale a alternativa em que ocorre silabada: 
 

(A) batavo, pegada, rubrica, edito (lei).      

(B) fac-símile, Pégaso, sótão, tulipa. 

(C) zéfiro, omega, farândula, economia. 

(D) caracteres, o fluido, batavo, caráter. 

(E) lêvedo, réquiem, revérbero, a súplica. 

 

16. Assinale a alternativa que  NÃO  apresenta erro de grafia: 
 

(A) Ela quis que sua atitude refletisse mágoa, excárnio, desprezo. 

(B) A discidência entre  o governo dos dois países provocou  uma ecatombe  pavorosa. 

(C) Na expontaneidade da jovem que falava com exuberância, constatou-se uma tenacidade obsecada. 

(D) Todos os documentos inidôneos, sem exceção, aparentavam grande verossimilhança.      

(E) A intervalos regulares, há uma intersessão  da órbita da Terra com a do cometa Halley, em sua longa 

trajetória pelo infinito. 

 

17.  Observando o emprego da concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta: 
 

(A) "Quais entre vós é, neste mundo, sós."     

(B) "Qual de vós outros, cavaleiros, duvidará um momento (...)"     

(C) "Conta-se coisas incríveis sobre o aniquilamento daquele povo."  

(D) "Eu, o silêncio e a solidão eram quem estavam ali." 

(E) " Ei-las que pareciam  rolarem-se pela encosta." 
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18. Assinale a proposição que completa corretamente as lacunas do período abaixo: 

" É ter entrado na existência com um coração que transborda de amor sincero e puro por tudo quanto o 

rodeia, e     I     os homens e    II   dentro de seu vaso de inocência lodo, lei e peçonha e, depois    III  dele." 

(Alexandre  Herculano, Eurico, o Presbítero, Adapt.) 
 

(A) I- ajuntar-se;          II- lançar-lhe;          III- rir-se      

(B) I- ajuntarem-se;     II- lançar-lhe;          III- rir-se 

(C) I- ajuntarem-se;     II- lançarem-lhe;     III- rir-se 

(D) I- ajuntarem-se;     II- lançar-lhe;          III- rirem-se 

(E) I- ajuntarem-se;     II- lançarem-lhe;     III- rirem-se  

 

19. Sob o enfoque da concordância nominal, analise as frases abaixo: 
 

I -   Todas elas cujas as filhas eram pessoas monstros, ficavam sós. 

II -  Nos  tratados anglos-luso-brasileiros vão anexos as listas de preço. 

III - É necessário compreensão  para aqueles alunos  que não têm  bastantes livros para as pesquisas  cujas listas 

já foram anexadas aos processos. 

IV - As grã-duquesas estão bastante satisfeitas  porque um e outro malandro foram repreendidos.     
 

Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.         

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 

 

20. Assinale a opção cuja regência verbal  NÃO está de acordo com as normas cultas da língua. 
 

(A) No século XVI, muitos negros preferiram mais a morte do que a escravidão. 

(B) Informaram-no de que a Inglaterra, em fevereiro  de 1807, aboliu o tráfico negreiro. 

(C) Também  informaram-lhe os livros  que  até Nóbrega, cujos serviços não se pode deixar de louvar, pedia 

escravos, em carta, ao rei. 

(D) Era imenso o número de religiosos nas minas no século XVII, pois também estes visavam ao 

enriquecimento ainda que por meios ilícitos. 

(E) O século XVII  assistiu  à grande manifestação de revolta  do escravo, um  Estado negro quilombo de 

Palmares. 

 

21. Analise as seguintes considerações sobre a regência de alguns verbos. 
 

I. O verbo implicar no sentido de "enredar", "embaraçar"  deve ser usado como transitivo indireto; como 

"fazer supor", "dar a entender" deve ser usado como transitivo direto ou bitransitivo. 

II. O verbo atender no sentido de "acolher com atenção ou cortesia", "escutar atentamente" é transitivo 

direto; no sentido de "dar", "considerar" é transitivo indireto. 

III. O verbo compartilhar sempre será transitivo direto. 

IV. O verbo  interessar pode ser usado, indiferentemente, como transitivo direto ou indireto nas acepções 

de "dizer respeito a", "importar", "ser do interesse de". 
 

Com base na análise feita, assinale a alternativa verdadeira. 
 

(A) Somente I está correta.     

(B)  Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas.      

(D) Somente I, II e III estão corretas.     

(E)  Todas estão corretas. 
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22. Assinale a única frase totalmente correta quanto à regência verbal. 
 

(A) Informaram  aos alunos, naquele dia, de que as provas foram adiadas.     

(B) Obedeça-lhe prontamente se você quer que lhe perdoe a dívida.  

(C) Custei a entender as explicações sobre a escravidão e o canibalismo nas relações  sociais na  Idade Média. 

(D) A ata que aquela associação aludiu é um modelo novo. 

(E) Nenhum dos que estavam presentes, nem mesmo o filho do novo Comandante, simpatizou-se com as novas 

orientações do professor. 

 

 

23. Assinale alternativa que possa ter o(s) espaço(s) em branco completado(s) corretamente com o pronome oblíquo 

“LHE”. 
 

(A) Ela ______ agradava com mãos suaves e macias. 

(B) Procurei- ______ por toda parte e, encontrando-_________, convidei-_____logo para as festividades  

realizadas na EsAEx. 

(C) Quem  _____ convidou para sair comigo? 

(D) Acho que ela ______ estima. 

(E) O Major preveniu- ___________ que a prova deveria  estar clara e objetiva.     

 

 

 

Observação: Os itens 24 e 25 referem-se ao período abaixo. 
 

 

"A drenagem rápida do terreno e a evaporação, que se estabelece logo, mais viva, tornam-nos, outra vez, desolados 

e áridos"                                                                          ( EUCLIDES DA CUNHA, OS  SERTÕES) 

 

 

24. Assinale a alternativa correta quanto à classificação dos termos grifados no período. 
 

(A) O vocábulo "que" é um pronome relativo e funciona como  elemento que integra  a oração seguinte.  

(B) "desolados " e "áridos"   são termos do predicado que se relacionam ao objeto, atribuindo-lhe uma 

característica. 

(C) O vocábulo "logo" dá idéia de conclusão  e tempo, simultaneamente. 

(D) O pronome "nos"  está complementando o sentido  de um verbo que é núcleo de um predicado verbal. 

(E) A expressão "do terreno"  completa  o sentido do adjetivo que o antecede.  

 

 

 

25. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) O verbo "tornar" está no plural porque  caracteriza um dos casos de sujeito indeterminado.   

(B) Os vocábulos "rápida", "logo" e "outra vez"  funcionam, respectivamente, como modificador e   

intensificadores do verbo.  

(C) As vírgulas que emolduram a oração "... que se estabelece logo ,...", se retiradas, provocarão uma mudança 

no sentido do texto.   

(D) Os vocábulos "desolados" e "áridos" estão empregados no sentido denotativo da palavra. 

(E) A expressão "mais viva"  refere-se tanto à "drenagem", quanto à "evaporação". 
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Observação: O item 26 refere-se ao texto III. 

TEXTO  III 
 

"Amo-te, ó cruz, no vértice firmada 

  de esplêndidas igrejas; 

  Amo-te, quando, à noite, sobre a 

  campa junto ao cipreste alvejas." 

                                                                                                       (Alexandre Herculano) 

26. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Em "no vértice firmada/de esplêndidas igrejas" classifica-se, sintaticamente, como uma subordinada adjetiva.      

(B) No período há  quatro orações: três coordenadas e uma subordinada.  

(C) As palavras "ó cruz"  funcionam como sujeito e estão emolduradas por vírgula porque a oração encontra-se 

na ordem inversa. 

(D) As palavras "vértice"  e  "esplêndidas" têm a mesma função sintática. 

(E) O sujeito da última oração é paciente. 

 

 

 

Observação: Os itens 27 e 28 referem-se ao texto IV. 
 

TEXTO IV 
 

“Na condição de líder do bloco sul-americano, o Brasil espera impor limites à redução de tarifas nos setores de 

alta tecnologia e serviços e bombardear o protecionismo americano em setores tradicionais, como a siderurgia, os 

têxteis e os calçados. (...) A meta de integração sul-americana foi estabelecida na Conferência de Brasília, que 

reuniu, no ano de 2000, os doze chefes de Estados do subcontinente.” 

(MAGNOLI, 2001. P . 142) 
 

27. Considerando o texto IV, assinale a alternativa que apresenta as duas dimensões básicas para a integração sul-

americana definidas no documento resultante da Conferência de Brasília. 
 

(A) O sistema cambial flutuante e a integração fiscal. 

(B) O livre comércio e a integração aduaneira. 

(C) A unificação monetária e redução setorial de tarifas. 

(D) A integração física e o livre comércio. 

(E) O livre comércio e a integração política. 

 

28. Baseando-se no texto IV e nas metas definidas pela Conferência de Brasília, em relação à integração sul-

americana, verifica-se que alguns empreendimentos viários, em execução ou em estudos, têm o potencial de 

criar eixos de intercâmbio ou de conferir maior densidade aos já existentes. Tais empreendimentos podem ser 

exemplificados e referem-se, respectivamente, à integração: 
 

(A) física e por empreendimentos norteados pela geopolítica, com ações visando as inter-ligações viárias entre 

a Bolívia e o Paraguai.  

(B) aduaneira e por empreendimentos norteados pelas lógicas do comércio, como a ligação rodoviária Manaus-

Caracas. 

(C) política e por empreendimentos norteados pela lógica da geopolítica, como a construção da BR-277 e a 

Ponte da Amizade.  

(D) fiscal e por empreendimentos norteados pela lógica do comércio, como a estrada de ferro Brasil-Bolívia. 

(E) física e por empreendimentos norteados pela lógica do desenvolvimento regional, como a Hidrovia do 

Mercosul.   

 
 

 

 

 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
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Observação: Os itens 29  e 30 referem-se ao mapa I. 
 

 

        MAPA I  

 

LEGENDA: 

 
            Pólos automotivos 

 
 

 

 

29. Baseado no conceito de descentralização concentrada, o fenômeno cartografado apresentado no mapa I,  NÃO 

corresponde à (ao): 
 

(A) concentração espacial das indústrias automobilísticas no eixo centro-sul do Brasil, em razão da forte 

presença de fatores de deseconomias de aglomeração. 

(B) subordinação dos investimentos aplicados para fins de descentralização indústrial, apartir da década de 70, 

às necessidades dos mercados regionais.    

(C) tendência de descentralização do parque industrial brasileiro, motivado pelas deseconomias de 

aglomeração. 

(D) concentração tradicional das economias de aglomeração para indústria brasileira. 

(E) predomínio das opções locacionais para a implantação de indústriais nos eixos tradicionais.  

 

 

 

30. Na última década os investimentos feitos no estado do Paraná, em relação a indústria automobilística, como se 

verifica no mapa acima, correspondem a uma estratégia de:  
 

(A) reaquecimento da economia industrial no Brasil, a partir da desconcentração da produção automotiva em 

direção a novos centros que possuem forte mercado consumidor, como o Paraná.       

(B) descentralização industrial, buscando uma requalificação espacial para a indústria nacional, exteriores às 

aglomerações tradicionais, favorecendo uma desconcentração regional resultante da saturação da região 

metropolitana de São Paulo. 

(C) estímulo ao aumento da produção na região do ABC paulista, que será fortalecida diante da concorrência 

com a produção paranaense, promovendo assim um aquecimento na vendas de automóveis devido aos preços 

competitivos. 

(D) produção de veículos globais e mais competitivos, devido à aproximação com o mercado estabelecido no 

bloco do Cone Sul da América e as plataformas de exportação para a Europa e EUA. 

(E) concessão de incentivos que atendessem às necessidades do mercado nacional e à lógica da economia 

globalizada, ou seja: além de produzir bens duráveis a baixo custo para abastecer o mercado interno, busca-

se otimizar as exportações.  

 

 

 

(Anfavea, 2000, adaptado) 

0 290 Km 
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Observação: Os itens 31 e 32 referem-se ao texto V. 
 

 

 

TEXTO V 
 

“Graças ao progresso da ciência e da técnica e à circulação acelerada de informações, geram-se as condições 

materiais e imateriais para aumentar a especialização do trabalho nos lugares. Cada ponto do território modernizado 

é chamado a oferecer aptidões específicas à produção. É uma nova divisão territorial, fundada na ocupação de áreas 

até então periféricas e na remodelação de regiões já ocupadas.” 
 

(SANTOS, 2001. Pág. 105)  

 

 

 

31. Considerando o texto acima e a realidade do espaço industrial brasileiro, é correto afirmar que: 
 

(A) com o rearranjo do trabalho industrial no Brasil, a região Sul, devido às suas economias de aglomeração, 

perde espaço para a região Nordeste, que se apresenta fiscalmente mais atrativa aos estabelecimentos 

industriais.  

(B) a nova divisão do trabalho industrial, no Brasil, não é acompanhada por uma nova repartição geográfica, 

pois permanece o modelo concentrado, apenas remodelado.  

(C) a reorganização industrial na Região Concentrada, é evidenciada pela emigração de estabelecimentos da 

Região Metropolitana de São Paulo, para estados sulinos e para o interior do próprio estado. 

(D) em virtude da modernização dos equipamentos técnicos e a remodelação dos arcabouços normativos, 

estruturas técnicas e políticas articulam-se para manter a concentração industrial na região metropolitana de 

São Paulo. 

(E) as novas possibilidades técnicas e as novas regulamentações para a exploração do setor petroquímico, 

mantiveram a Bahia como área periférica neste setor, pois das 23 empresas líderes em 1974, só restaram 6 

em 1996. 

 

 

 

32. Sobre a especialização produtiva dos territórios das regiões brasileiras e considerando o texto acima é correto 

afirmar que: 
 

(A) é o processo de modernização que explica a “fronteira agrícola” e não o contrário, pois como resultado de 

um labor intelectual ela busca diminuir seus custos de trabalho com altos graus de capitalização em fixos  e 

em fluxos. 

(B) a região Norte apresenta, recentemente – na década de 90, um aumento no valor de transformação 

industrial, mantendo alta a sua participação no conjunto do país. 

(C) no Nordeste, observa-se, para a agricultura, uma modernização da produção agrícola na forma de manchas, 

desenvolvendo-se em áreas contínuas e especializadas (frutas, café, etc.). 

(D) com a globalização, o país busca tornar-se viável ao enraizamento dos grandes capitais. Assim as holdings 

nacionais e globais irão desenhar novas centralidades no Brasil, abandonando as antigas. 

(E) a região Centro-Oeste passa a ter um papel relevante no quadro industrial brasileiro, abrigando várias 

etapas na cadeia produtiva da agroindústria, tornando-se nova fronteira interna da área core do país. 
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Observação: O item 33 refere-se ao mapa II. 

 

 
LEGENDA: 
 

         Estrutura I 
 

         Estrutura II 
 

33.  Sobre a estrutura geológica brasileira, assinale a alternativa que corresponde corretamente à estrutura I  do    

mapa II. 
 

(A) As camadas de arenito datadas da era Paleozóica e do início da Mesozóica, que recobrem as camadas de 

basalto criando os solos férteis – a terra roxa – da região Sul do Brasil.  

(B) Os depósitos de carvão mineral e folhetos pirobetuminosos, formados da decomposição de extensas 

florestas recobertas por sedimentos em ambientes de glaciações. 

(C) As camadas de basalto que ocupam vasta área na bacia do Paraná, resultante da consolidação do magma, 

que intemperizado forma um solo de grande fertilidade natural.     

(D) As camadas de minérios metálicos, formadas no processo de solidificação do magma abaixo da crosta 

terrestre, como o maciço do Urucum. 

(E) Os escudos cristalinos, formados nas eras Paleozóica e Mesozóica, submetidos ao desgaste provocado pelo 

intemperismo formando a bacia do Paraná. 

 

Observação: O item 34 refere-se ao Quadro I. 
 

QUADRO I 
 

ASSERÇÃO  RAZÃO 

Ocorre, no Brasil, um 

fenômeno paralelo de 

desmetropolização e de 

metropolização, pois ao 

mesmo tempo crescem as 

cidades grandes e médias. 

PORQUE 
 

As regiões metropolitanas, 

onde se diversifica e avoluma 

o trabalho, conhecem uma 

aceleração e aprofundamento 

de uma série de processos 

econômicos e sociais. 

 

34. Da análise do quadro I é correto afirmar: 
 

(A) asserção errada, razão correta.      

(B) asserção correta, razão correta, e a razão justifica a asserção. 

(C) asserção correta, razão errada. 

(D) asserção correta, razão correta, mas a asserção não justifica a razão.    

(E) asserção e razão erradas. 

 

 

(IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1998, P. 1 – 62) 

MAPA II 

N 
0 590 Km 
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Observação: Os itens 35 e 36 referem-se ao texto VI e ao mapa III. 

Texto VI 

 “A criação de fixos produtivos leva o surgimento de fluxos que, por sua vez, exigem fixos para balizar o seu 

próprio movimento. É a dialética entre a freqüência e a espessura dos movimentos no período contemporâneo e a 

construção e modernização dos portos, aeroportos, estradas, ferrovias e hidrovias.” 

 (SANTOS, 2001. P. 167)  

MAPA III 
 

 

 

 

 

 

 

 
                LEGENDA 

 

                   Hidrovias 
 

                    Ferrrovias 
 

                    Aeroportos 
 

                    Portos 

 
 
 
35. Sobre a dinâmica dos fluxos no Brasil, é correto afirmar que: 
 

(A) o incremento na rede ferroviária foi mais significativo no transporte de cargas do que no de passageiros, 

entre 1970 e 1994, sobretudo na escala metropolitana. 

(B) na Amazônia, em virtude do menor desenvolvimento de estradas e ferrovias, das grandes distâncias e da 

natureza do seu isolamento, a aviação regional perde relevo nos intercâmbios. 

(C) as cinco bacias brasileiras são utilizadas em diversas atividades sociais e econômicas. Assim, a bacia do 

Prata se define pelo transporte de sementes, trigo e veículos terrestres. 

(D) surge uma re-hierarquização dos nós dos sistemas aéreos, devido ao advento dos fluxos mais densos. Este 

fato pode ser exemplificado pela inversão da posição do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde o primeiro 

estado detém a primazia.  

(E) as interligações entre os sistemas de engenharia, tornam-se realidade quando os progressos técnicos 

permitem superar as diferenças entre as conexões.    
 
36. O novo modelo econômico brasileiro exige um reordenamento profundo do sistema de transporte, a fim de 

incrementar a eficiência geral da economia,  diminuir os custos de deslocamento e aumentar a competitividade 

das exportações. Assim sendo, na década de 90, tais ações cristalizaram-se na forma de uma estrutura de 

circulação baseada em “bacias de drenagem”, que consistiam em: 
 

(A) expandir e conectar as áreas de produção nacional por hidrovias, sendo este o mais vantajoso dos sistemas 

de transportes, em razão da extensão de nossas bacias hidrográficas. 

(B) uma substituição da prioridade rodoviária pela ênfase nas ferrovias e hidrovias, a exemplo da hidrovia do 

Madeira que aliviará a BR- 364. 

(C) transferência de cargas  com eficiência e baixo custo entre caminhões, vagões ferroviários e comboios 

fluviais, envolvendo a construção de estações intermodais.   

(D) investimentos portuários com objetivo de conduzir a produção nacional para os pontos de saída, rumo aos 

mercados internacionais. 

(E) empreendimentos privados, ferroviários e hidroviários, projetados para impulsionar a expansão 

agropecuária, principalmente do Centro-Oeste. 

 

(IBGE, Diretoria de Geociência, Departamento de Cartografia, Mapa da Série Brasil-Geográfico, versão 1997) 
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37. Sobre a agricultura brasileira, analise as afirmativas abaixo. 
 

I – A instauração do Programa Nacional do Álcool – Próalcool - em 1975, provocou uma expansão para o vale 

do Paranapanema, provocando o abandono dos belts históricos de cana-de-açúcar do Nordeste. 

II – A cientifização da agricultura brasileira tem como um dos seus melhores exemplos a produção de laranja no 

estado de São Paulo. 

III – A cultura do arroz avança territorialmente sobre outras culturas, sobretudo, a da soja. Entretanto, esse é um 

exemplo paradigmático de aumento da área de produção e diminuição do rendimento. 

IV- As densidades técnicas, dadas pelas possibilidades de mecanização, e densidades normativas convergiram 

para tornar os cerrados atrativos para a lavoura do algodão. 
 

Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e IV estão corretas.  

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 
Observação: o item 38 refere-se às pirâmides etárias abaixo. 
 
 

 

 
 

38.  Da análise das pirâmides, é correto afirmar que: 
 

(A) a sociedade brasileira está com o seu processo de transição demográfica em curso. 

(B) a transição demográfica é diferenciada entre as populações urbanas e rurais. 

(C) as regiões Norte e Nordeste são marcadas pela disseminação da pobreza rural. 

(D) a sociedade brasileira já concluiu seu processo de  transição demográfica, em 2000. 

(E) a manutenção do percentual da população brasileira na faixa de 0 – 19 anos. 

 

39. Quanto à regionalização brasileira, analise as afirmativas abaixo. 
 

I  - Os limites políticos administrativos da federação subordinam-se à divisão regional oficial.  

II - A dinâmica territorial gerada pelo processo de integração nacional não está representada nos complexos 

regionais.  

III - Segundo os critérios da divisão em complexos regionais, o Nordeste foi classificado como região 

economicamente deprimida.   

IV- A divisão oficial do território em macrorregiões adapta-se às necessidades de planejamento regional. 
 

Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e IV estão corretas.  

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 

QUADRO II - PIRÂMIDES ETÁRIAS BRASILEIRA 

ANO 1970 ANO 2000 ANO 2025 
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Observação: os itens 40, 41 e 42 referem-se à reportagem abaixo e aos climogramas (Quadro III). 

 

 

 

 
André Porto/Folha Imagem 

 

 

 

 CHUVA 

 Aricanduva transborda e arrasta homem  
DA REPORTAGEM LOCAL 

 

 

QUADRO III - CLIMOGRAMAS 

 

 

 
 

 

 
 

Climograma  II Climograma I Climograma III 

Climograma V Climograma IV 

    O córrego Aricanduva (zona leste de São Paulo) 

transbordou mais uma vez ontem a tarde por causa da 

chuva, deixou alagados cerca de cinco quilômetros da 

avenida Aricanduva, com água chegando a quase um metro 

de altura, e arrastou um homem. 

Cleber de Oliveira Rosa, 28, foi levado pela correnteza 

na avenida Itaquera, afogou-se e teve hiportemia (queda da 

tempertura do corpo). Foi resgatado de barco por vizinhos e 

levado ao hospital no helicóptero dos bombeiros. Ele está 

fora de perigo, mas ficará sob observação por 24 horas. 

Ao contrário da enchente de 13 de fevereiro, onde a água 

levou carros, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

desviou o tráfego antes de piorar o problema. Não houve 

carro arrastado, mas alguns ficaram ilhados. 

A chuva começou por volta das 14h45, deixando toda a 

cidade em estado de atenção (iminência de alagamento). 

Duas faixas do túnel Anhangabaú (centro) foram fechadas 

para evitar que veículos ficassem presos. As linhas 1 e 3 do 

Metrô reduziram a velocidade por três horas por segurança. 

São Paulo, sexta-feira, 01 de março de 2002 
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40. A quantidade e intensidade das chuvas na cidade de São Paulo, apontadas na reportagem, caracterizam a 

dinâmica climática brasileira e a classificação dos tipos climáticos. O tipo de clima de São Paulo e suas 

características são: 
 

(A) clima subúmido, influenciados pelas massas de ar Equatorial continental e Tropical atlântica –                

mEc e mTa –  e pela Zona de Convergência Intertropical.  

(B) clima úmido, influenciado pela massa de ar Equatorial continental – mEc – e pelos ventos alísios.     

(C) clima superúmido, influenciado pelas massa de ar Equatorial atlântica e Tropical atlântica – mEa e mTa – e 

pelos ventos contra-alísios. 

(D) clima úmido, influenciado pela massa de ar Equatorial atlântica –  mEa –  e pela convergência dos alísios. 

(E) clima subúmido, influenciado pelas massas de ar Equatorial atlantical e Tropical continental –               

mEa e mTc  – e pela Zona de Convergência Intertropical. 

 

41.  O tipo climático da cidade de São Paulo e as características apresentadas na reportagem estão representados pelo 

climograma: 
 

(A) I.       

(B) II.  

(C) III. 

(D) IV. 

(E) V. 

 

42. A reportagem acima, sobre as fortes chuvas em São Paulo no mês de março, reflete uma realidade ambiental 

urbana, comum em algumas cidades brasileiras, ou seja: 
 

(A) as chuvas retratadas na reportagem, são atípicas para o período do ano abordado na matéria.    

(B) a impermabilização acentuada dos solos provocam um déficit de escoamento superficial em São Paulo, 

provocando alagamentos. 

(C) a capacidade de infiltração e drenagem superficial, são potencializadas pela impermeabilização do solo 

pelo asfalto. 

(D) as grandes enchentes fazem parte da realidade paulista, pois é uma questão climática, que independe da 

ação humana. 

(E) o asfaltamento aliado às condições climáticas são fatores significativos a serem considerados no 

planejamento urbano.    

 

43.  As mudanças de localização de atividades industriais são, às vezes, precedidas de uma competição entre estados 

e municípios pela instalação de novas fábricas e/ou pela transferência das já existentes, a exemplo da 

implantação da fabrica da Ford, em Camaçari, na Bahia. A alternativa que apresenta a tradução dessa realidade 

descrita, é o conceito de: 
 

(A)  distrito industrial.      

(B)  destruição criadora. 

(C)  guerra fiscal.       

(D)  descentralização industrial. 

(E)  descentralização concentrada. 

REPORTAGEM I 
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Observação: O item 44 refere-se à análise da associação entre os tipos de minérios e os estados brasileiros que 

possuem jazidas, apresentada no quadro IV. 
 

QUADRO IV 

 

Código Tipo de mineral Ocorrência 

    I  cobre  Bahia 

    II diamante Rondônia 

   III ouro Tocantins 

    IV estanho Minas Gerais 

 

44. Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente código I. 

(B) Somente os códigos II e IV. 

(C) Somente os códigos II e IV. 

(D) Somente os códigos I, II e III. 

(E) Todos os códigos. 

 

45. Sobre as matrizes e políticas energéticas brasileiras, considere as afirmativas abaixo: 
 

I-  Alguns projetos energéticos brasileiros buscaram essencialmente atender a uma lógica setorial, na qual o que 

se impõe é o uso prioritário, a exemplo do complexo de Tucuruí. 

II- A forte demanda energética no Sudeste e no Sul e a crise do petróleo dos anos 70 foram decisivas para a 

substituição da energia térmica pela hidroelétrica. 

III-No Brasil, o refinamento antecedeu a exploração do petróleo, o que explica a localização das refinarias longe 

das áreas de exploração.  

IV-Como parte do sistema de expansão do setor termelétrico com base no gás natural, a rede de gasodutos 

brasileira concentra-se nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 
 

Com base na análise, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e IV estão corretas.  

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas.     

(E) Todas estão corretas. 

 

46. Após a redução da hegemonia cafeeira na economia brasileira, outras atividades econômicas desenvolvidas no 

território, sem a necessária preocupação ambiental desencadearam um processo de destruição da cobertura 

vegetal. Assinale a atividade econômica que NÃO provocou intenso desflorestamento. 
 

(A) Especulação imobiliária e verticalização do solo em São Paulo. 

(B) Instalação de indústria de papel, a base de eucalípto, no Espírito Santo. 

(C) Projetos de expansão da fronteira agropecuárias na Amazônia. 

(D) Intensificação da atividade madeireira na Bahia. 

(E) Instalação da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – no Rio de Janeiro.  
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47. Examinando-se a situação européia à época das grandes navegações e dos grandes descobrimentos, pode-se 

corretamente afirmar que: 
 

(A)  acima dos Pirineus estavam os países responsáveis pelo início das Grandes Navegações.  

(B)  os Países Balcânicos viviam fechados na Europa. 

(C)  a Inglaterra vivia ensimesmada na sua ilha. 

(D)  a Rússia não se comunicava com outros mundos fora da Europa.  

(E)  a Espanha e Portugal eram pontos de contato para a Europa.    

 

 

48. A figura da “Mãe – Preta” na História Colonial do Brasil tem as suas origens na Instituição Portuguesa do: 
 

(A) servilismo.    

(B) patriarcalismo. 

(C) privilégio hereditário. 

(D) amádigo. 

(E) morgadio.  

 

49. A cultura da cana-de-açúcar no Brasil Colonial se caracterizou por: 
 

(A) não ter contribuído para formação de uma estrutura agrária caracteristicamente latifundiária no Brasil.  

(B) desenvolver características jamais usadas, todas desenvolvidas em nosso País. 

(C) falta total de adaptação dos portugueses ao Brasil, que não souberam se adaptar a novos costumes. 

(D) demonstrar que historicamente o índio não contribuiu com técnicas agrícolas para com os portugueses. 

(E) aplicar em larga escala um processo já instituído, inclusive com utilização dos negros da Guiné.  

 

50. Examinando a conquista e colonização do Brasil, analise as afirmativas abaixo. 

 

I-   O português vinha buscar no Brasil a riqueza, mas a riqueza que não custasse o trabalho.  

II-   Os portugueses instauraram no Brasil uma civilização tipicamente agrícola.  

III-  A superpopulação  do Reino  Português  contribuiu para a implantação de uma civilização tipicamente 

agrícola no Brasil.  

IV- O labor agrícola sempre foi mais atraente aos portugueses do que as aventuras marítimas e as glórias da 

guerra e da conquista.  
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DO BRASIL 
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51. Observando-se a formação étnica do povo brasileiro, analise as afirmativas abaixo. 
 

   I –      Os portugueses (brancos) possuíam grande orgulho da sua raça, o que determinou as relações étnicas no 

Brasil.  

II –    A facilidade com que ocorreu a miscigenação no Brasil foi determinada pelo português ser um   povo de 

mestiços, inclusive com sangue negro.  

III – As ordens régias, cegamente acatadas no Brasil, proibiam que qualquer mulato, até a quarta geração, 

exercessem cargos municipais.  

IV –   O governo português estimulava os casamentos entre brancos e índios, protegendo-lhes a prole.  
  

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.  

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 

 

52.  Sobre a Invasão Holandesa a  Pernambuco e a presença dos holandeses na América, analise as afirmativas 

abaixo. 
 

I –  A composição do exército da Companhia das Índias Ocidentais, que lutou em Pernambuco, era de alemães, 

franceses, irlandeses e neerlandeses.  

II –  Os holandeses  impuseram  e chegaram a consagrar o mesmo modelo de colonização e economia 

implantado pelos portugueses no Brasil. 

III –   Todas as experiências colonizadoras dos Países Baixos no continente americano, durante o século  XVII, 

foram marcadas pelo êxito. 

IV –  As cidades do Brasil-Holandês se caracterizaram por simples e pobres prolongamentos dos domínios 

rurais, sem apresentarem ostentações. 
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 

 

53. O desenvolvimento cultural da América Portuguesa e da América Espanhola, fez-se diferentemente durante a 

época colonial.  Analise as afirmativas abaixo. 
 

I –       Na América Espanhola, as universidades só surgiram no século XIX.  

II –     O número de graduados por universidades no Brasil era superior ao da América Espanhola. 

III –    Os periódicos na América Colonial Portuguesa foram censurados pela Metrópole. 

IV –    Só se estabeleceu a imprensa oficial no Brasil, no século XIX, com a transmigração da Família Real. 
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.  

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas.  

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
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54. Sobre o Bandeirantismo no Brasil, analise as afirmativas abaixo. 
 

I –        Foi um movimento histórico sem maiores conseqüências, inclusive no que diz respeito à nossa expansão 

territorial.  

II –       Os Bandeirantes com sua penetração impuseram o idioma português no trato civil e doméstico.  

III –    Deve-se aos Bandeirantes, mais do que ao indígena, nossa riqueza extraordinária de topônimos   de 

procedência tupi. 

IV –    Este movimento foi responsável pelo sistema, quase matriarcal, a que ficavam sujeitas as crianças em 

São Paulo. 
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.  

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
  

Observação: O item 55 refere-se ao mapa IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  A revista Super-Interessante da Editora Abril, nº 173, de fevereiro de 2002, publicou o Mapa IV de como seria a 

América do Sul, com o território brasileiro fracionado, isto não aconteceu graças à (aos): 
 

(A) Revolução de 1817 e a Confederação do Equador.  

(B) Transmigração da Família Real e a Regência de D. Pedro. 

(C) Movimentos nativistas e os movimentos libertários. 

(D) Guerra Farroupilha e as Regências Una. 

(E) Revolução dos Tenentes e de 1930. 

 

56.  A carta pastoral coletiva do episcopado brasileiro, de março de 1890, deixou claro que os bispos: 
 

(A) aprovaram a nomeação do sucessor dos bispos pela autoridades civis, que se perenizou.    

(B) apoiavam os Ministros de Estado, que ordenavam aos bispos. 

(C) acatavam a aprovação por leigos dos compêndios de teologia, que era a prática. 

(D) aprovaram o fim do padroado, que “era uma proteção que nos abafava”.  

(E) aprovaram as idéias de separação entre a Igreja e o Estado, que a República introduziu. 

 

 

MAPA IV 

1- REPÚBLICA DA BAHIA 
 

2- REPÚBLICA DE PERNAMBUCO 
 

3- REPÚBLICA DO MARANHÃO 
 

4- GUIANA FRANCESA 
 

5- SURINAME 
 

6- REPÚBLICA DO GRÃO PARÁ 
 

7- GUIANA 
 

8- VENEZUELA 
 

9- COLÔMBIA 
 

10- EQUADOR 
 

11- PERU 
 

12- BOLÍVIA 
 

13- PARAGUAI 
 

14- REPÚBLICA DO RIO DE JANEIRO 
 

15- REPÚBLICA DO PRATA 
 

16- ARGENTINA 
 

17- CHILE 

18- REPÚBLICA DE STA. CATARINA 

10 

6 

1 

9 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

3 

5 

2 

8 
7 

4 

18 

LEGENDA 
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57.  Examinando o período monárquico brasileiro, analise as afirmativas abaixo. 
 

I –    Nossa política era monopolizada pelas classes urbanas abolicionistas. 

II –  Alguns dos mais importantes movimentos liberais foram empreendidos por representantes da aristocracia  

rural. 

III – O Parlamento e o Ministério Brasileiro eram dominados pela burguesia industrial brasileira. 

IV – Foram os próprios representantes da classe rural que promoveram os progressos materiais que os levariam 

à ruina. 
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.  

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas 

(D) Somente I, II e III estão corretas 

(E) Todas estão corretas. 
 
58. No que se refere à abolição do tráfico negreiro para o Brasil, analise as afirmativas abaixo. 
 

I –      Os ingleses sempre respeitaram a nossa soberania, notamente após o Bill Aberdeen.  

II –    A lei Eusébio de Queirós aboliu o tráfico negreiro para o Brasil.  

III –   Nos anos imediatamente posteriores à lei da abolição do tráfico não entraram mais negros no Brasil.  

IV –   A lei que aboliu o tráfico negreiro, que segundo Mauá  representava a vontade nacional, serviu também 

para aquecer nosso comércio exterior.  
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.  

(B) Somente II e IV estão corretas.  

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 
59. Sobre a sociedade brasileira imperial, pré-republicana, analise as afirmativas abaixo. 
 

I –      O anel de grau e a carta de bacharel podiam equivaler a autênticos brasões de nobreza. 

II –    Os militares do império foram desprestigiados pela classe política. 

III –   D. Pedro II foi um grande protetor da cultura, um mecena. 

IV –   Havia uma unidade de pensamento entre os militares, todos favoráveis à Proclamação da República. 
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.  

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas.  

(E) Todas estão corretas. 
 
60. Sobre a  fase republicana no Brasil, analise as afirmativas abaixo. 
 

I –    Houve influência positivista no setor educacional.  

II –   Na Era Vargas, o ensino secundário no Brasil foi centralizado.  

III – A Lei de Diretrizes e Bases, votada pelo congresso em 1961, descentralizou o ensino.  

IV – O I.B.G.E. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é obra do Estado Novo.   
 

Com base na análise, assinale alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta.    

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas.  
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61. Sobre um período republicano no Brasil existe uma carta de Aristides Lobo que diz: “ por hora a cor do governo 

é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração de elemento civil foi 

quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava”. 

 (Fonte: Sérgio Buarque de Holanda – Op. Cit.) 
 

Nesta carta Aristides Lobo refere-se a fase da História Republicana do Brasil conhecida como: 
 

(A) República da Espada. 

(B) República do Galeão. 

(C) República dos Coronéis. 

(D) Revolução de 1930. 

(E) Revolução de 1964. 
 

62. Examinando a grande tradição política Brasileira, pode-se afirmar. 
 

(A) A sociedade brasileira não sofreu influência dos regimes totalitários europeus.  

(B) O ideário da terceira internacional foi defendido pelos nosssos integralistas.  

(C) Nunca se deixou no país os verdadeiros partidos de oposição funcionar. 

(D) Todo ideário revolucionário e inovador, que foi importado pelo país, foi imposto pelas classes baixas às 

oligarquias. 

(E) O mussolinismo indígena foi extremamente agressivo,  nunca adotando uma doutrina acomodatícia frente 

ao poder constituído. 
 

63. O estado novo no Brasil, época da ditadura Getuliana, pode ser caracterizado como: 
 

(A) democrático e liberal. 

(B) democrático e reacionário. 

(C) repressivo e renovador. 

(D) renovador e liberal. 

(E) repressivo e descentralizador. 
 
64. Sobre o panorama republicano brasileiro, analise as afirmativas abaixo. 
 

I –    O imigrante estrangeiro preferiu se estabelecer nos minifúndios.  

II –   Muitos imigrantes transferiram-se para os grandes centros dos estados.  

III –  A política café-com-leite marca o predomínio de S. Paulo e Minas Gerais. 

IV –  Descendentes de imigrantes assumiram altos cargos políticos.  
 
Com base na análise, assinale alternativa correta. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B)  Somente  II e IV estão corretas. 

(C)  Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 
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GABARITO DE CG – PROVA QCO 2002 
 

RESOLUÇÃO DA 1ª QUESTÃO. 

 

01-C  02-E  03-A  04-A  

05-E  06- ANULADA 07-B  08-D  

09-D  10-E  11-ANULADA  12-E  

13-A  14- ANULADA 15-C  16-D  

17-B  18-E  19-C  20-A  

21-B  22- ANULADA 23-E  24-B  

25-C  26-A  27-D  28-E  

29-B  30-D  31-C  32-A  

33-C  34-D  35-E  36-C  

37-B  38-A  39-C  40-B  

41-B  42-E  43-C  44-ANULADA  

45-D  46-A  47-E  48-D  

49-E  50-A 51-B  52-A  

53-C  54-C  55-B  56-D  

57-B  58-B  59-D  60-E  

61-A  62- ANULADA 63-C  64-E  

 


