
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROVA III – Tipo 3 
Geografia – História  

DATA: 30/11/2009 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem 
com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço 
próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de 
cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), 
bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número 
de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às 
respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço 
do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar 
ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser 
substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente 
ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu 
enunciado. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar 
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente 
ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 
serão levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o 
CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter, respectivamente, sua assinatura e 
assinatura/impressão digital, a serem coletadas por este. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (QUATRO) HORAS. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

após decorridas 2 (duas) horas do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
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GEOGRAFIA 
01. As afirmativas a seguir referem-se aos movimentos da 

Terra e às suas consequências geográficas. Analise-
as e assinale o grupo das que são corretas. 

1) A diferença da duração do dia e, 
consequentemente, da noite depende da rotação 
da Terra. 

2) Não importa a localização da Terra na sua órbita; 
é sempre meio dia ao longo do meridiano que 
está diretamente de frente para o Sol, e meia 
noite a 180°, no lado oposto. 

3) Durante parte de sua órbita, aproximadamente de 
outubro a fevereiro, o Hemisfério Sul da Terra 
está voltado mais diretamente para a luz solar 
que durante o outono e o inverno. 

4) Se a Terra não se movesse em torno de si 
haveria tempestades muito mais violentas e 
furacões, em razão da interação entre o ar 
quente e o ar frio de um hemisfério e o ar quente 
de outro. 

5) As estações do ano estão relacionadas à 
inclinação do eixo da Terra e da translação que 
ela executa em torno do Sol. 

 Estão corretas: 
A) 1 e 5 apenas 
B) 2 e 4 apenas 
C) 1,2 e 3 apenas 
D) 1, 3 e 5 apenas  
E) 1, 2, 3, 4 e 5 

02. As correntes oceânicas são movimentos de conjunto 
que deslocam as massas oceânicas. Elas possuem 
uma importância geográfica muito significativa, pois 
influenciam sobretudo as condições climáticas, por 
trazer à superfície águas quer muito quentes quer 
muito frias. 

 

5 
2 

3 

4 
1 

 
Sobre esse assunto, observe o mapa a seguir. As 
correntes oceânicas 1, 2, 3, 4 e 5 são denominadas, 
respectivamente: 

A) Corrente de Benguela, Corrente do Brasil, 
Corrente Norte-Equatorial, Corrente de Kelvin, El 
Nino. 

B) Corrente do Kalaari, Corrente do Brasil, Corrente 
de Kelvin, Corrente do Peru e La Niña. 

C) Corrente de Benguela, Corrente do Brasil, 
Corrente das Guianas, Corrente de Humboldt, 
Corrente Sul-Equatorial. 

D) Corrente de Humboldt, Corrente Sul-Equatorial, 
Corrente das Guianas, Corrente da Argentina e 
Corrente de Galápagos. 

E) Corrente da Namíbia, Corrente Norte-Equatorial, 
Corrente da Venezuela, Corrente de Humboldt, 
Corrente Sul-Equatorial. 

03. No mapa a seguir está delimitado, com a tonalidade 
escura, um dos grandes compartimentos mundiais de 
relevo. A causa principal da existência desse relevo 
reside em: 

 

 
A) prolongadas fases de erosão de intensas geleiras 

quaternárias e pliocênicas que cavaram grandes 
vales glaciais. 

B) intenso intemperismo químico que alterou um 
grande pacote de sedimentos existentes na 
Cordilheira dos Andes. 

C) prolongadas fases de erosão verificadas por 
ocasião da instalação de climas quentes e 
úmidos durante os períodos interglaciais do 
Pleistoceno. 

D) colisão de placas litosféricas que ocasionou 
fenômenos orogênicos responsáveis por amplos 
dobramentos dos terrenos. 

E) afastamento de placas litosféricas que propiciou a 
formação de grandes rifts, como, por exemplo, os 
Andes. 

04. “No dia 1° de maio de 2006, uma nova lei do governo 
desse país sul-americano determinou um prazo de 180 
dias para a passagem do controle acionário das 
empresas petrolíferas estrangeiras que operam no 
país para a YPFB, a empresa petrolífera nacional, 
cujos principais ativos, incluindo refinarias e áreas de 
produção, haviam sido privatizados ao longo dos anos 
90. Uma das empresas “estrangeiras” que atuam lá é a 
brasileira Petrobrás. O novo governo caminhou no 
sentido que já havia sinalizado: o da retomada do 
controle sobre as reservas de hidrocarbonetos e agora 
negocia a operação das áreas de produção e refino.” 

 O país a que se refere a matéria acima está, no mapa 
a seguir, indicado pelo número: 

 
 
 
 
 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
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05. A Zona da Mata nordestina é fitogeograficamente uma 
projeção, até o saliente nordestino, da floresta tropical 
atlântica, que ocupava, antes da chegada dos 
portugueses, toda a costa oriental do Brasil, a partir 
dos Estados mais meridionais. Sobre esse assunto, é 
correto afirmar que: 

1) o clima dessa área é quente e úmido, mas as 
precipitações pluviais, predominantemente de 
caráter orográfico, concentram-se no verão-
outono. 

2) de Alagoas até o Rio Grande do Norte, o 
estreitamento progressivo da Zona da Mata é 
explicável pelo agravamento da redução leste-
oeste das precipitações e, ao mesmo tempo, por 
um aumento da evaporação e da duração da 
estação seca. 

3) na Zona da Mata, particularmente em 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a 
topografia é constituída basicamente por 
tabuleiros, retalhos íntegros de aplanamentos e 
colinas modeladas pela dissecação fluvial. 

4) a Mata Úmida, verificada nessa zona fisiográfica, 
caracteriza-se por uma vegetação mais densa, 
com maior número de espécies e grande 
quantidade de epífitas e trepadeiras. 

 Está(ão) correta(s) 
A) 2 apenas 
B) 1 e 2 apenas 
C) 1 e 4 apenas 
D) 2, 3 e 4 apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

06. O Cerrado do Piauí se encontra essencialmente 
localizado sobre solos desenvolvidos em terrenos 
sedimentares. Esse bioma é passível de grande risco 
de degradação, devido ao desmatamento para fins de 
exploração agrícola. Sobre esse tema, é incorreto 
afirmar que: 

A) a exploração agrícola do Cerrado piauiense vem 
utilizando moderna tecnologia, com mecanização 
e uso de insumos, como, por exemplo, a 
aplicação de corretivos do solo, fertilizantes 
químicos e defensivos. 

B) a região do Cerrado possui expressivo potencial 
produtivo, sendo, assim, importante para a 
economia piauiense; mas esse bioma corre risco, 
uma vez que se encontra submetido a uma 
agricultura tecnificada, implantada em ritmo 
acelerado. 

C) a região do Cerrado fica confinada às áreas de 
vales fluviais do Estado, não conseguindo 
avançar em direção aos divisores d’água 
tabulares. 

D) a exploração agrícola comercial na região 
considerada, estimulada por políticas públicas, 
promove, em alguns casos, agressões de maior 
ou menor intensidade ao meio ambiente, 
colocando em risco a biodiversidade e também a 
integridade física dos solos. 

E) o Cerrado é uma formação vegetal considerada 
de natureza edafo-climática, ou seja, fortemente 
influenciada pelos tipos de solos, pelo regime e 
quantidade de chuvas que ocorrem numa dada 
região. 

07. “O processo de urbanização é bastante significativo 
em termos de modificação do clima na escala local”. 

Endossam o conteúdo dessa afirmação as seguintes 
afirmativas: 

1) A materialidade física da cidade e as atividades 
dela decorrentes promovem alterações no 
balanço energético. 

2) As propriedades químicas da atmosfera são 
modificadas quando é forte o processo de 
urbanização, diferenciando-se as condições 
climáticas das áreas urbanizadas. 

3) O clima urbano surge como a maior expressão de 
poder de decisão do homem sobre as 
características atmosféricas e ecológicas de um 
lugar. 

4) Os estudos sobre a precipitação pluviométrica 
nas áreas intensamente urbanizadas têm se 
reportado às análises dos efeitos urbanos sobre a 
temperatura e a pluviosidade, sobretudo. 

5) A análise espacial das chuvas nas áreas urbanas 
é de fundamental importância para uma melhor 
avaliação do clima local. 

 Estão corretas: 
a) 1 e 2, apenas 
b) 2 e 3, apenas 
c) 1, 2 e 5, apenas 
d) 3, 4 e 5, apenas 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

08.  “Lutar contra o aquecimento global não é só uma 
questão de mudar hábitos em relação ao uso da 
energia e ao consumo. Também é fazer com que os 
mercados, as instituições e os governos mudem os 
deles. Se a reforma não acontecer em grande escala, 
as pequenas coisas que você fizer em casa serão só 
uma brincadeira.” (ROTHSCHILD, David de. Live Earth 
de. Sobrevivência ao Aquecimento Global). 

 Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa incorreta. 
A) O aquecimento global é um fenômeno planetário, 

mas que só ocorreu durante o Quaternário, mais 
especificamente no Pleistoceno, em face do 
aumento substancial do CO2 estratosférico. 

B) A estabilização das emissões de CO2 pressupõe 
a substituição de combustíveis e captura e 
armazenagem de carbono. 

C) A idéia de “sequestrar” o carbono consiste em 
pegar o carbono da atmosfera e armazená-lo 
profundamente no subterrâneo. 

D) O estabelecimento de padrões de eficiência e 
conservação nos serviços públicos poderá reduzir 
substancialmente o consumo diário de energia. 

E) O aumento dos padrões de economia de 
combustíveis, especialmente nos países 
desenvolvidos, significará menores emissões de 
carbono na atmosfera sobre grandes cidades. 



09. “O início da atividade agrícola deve ser 
contemporâneo do desbravamento do interior e da 
criação de gado. Apenas a agricultura não foi a 
atividade principal; desenvolveu-se mediocremente à 
sombra dos “currais”, devido à grande distância que 
separava aquela zona do litoral e ao elevado preço 
que os gêneros atingiam após o transporte por 
dezenas de léguas. Era feita, porém, de forma penosa, 
sendo os pequenos campos cultivados limitados por 
cercas ou valados que vedavam não só a passagem 
de bovinos e equinos, como também das “miúças”- 
bodes e carneiros.” (Manuel Correia de Andrade) 

O texto refere-se à agricultura desenvolvida na 
seguinte área brasileira: 
A) Tabuleiros Litorâneos. 
B) Vale do rio Paraguai. 
C) Sertão Nordestino. 
D) Brejos de Altitude do Agreste. 
E) Pantanal Matogrossense. 

10. O desenho esquemático a seguir mostra, de maneira 
didática, a formação de um (a): 

 
A) Delta. 
B) Restinga Aluvial. 
C) Falésia Sedimentar. 
D) Esporão Costeiro. 
E) Terraço Cristalino Costeiro. 

11. A figura a seguir ilustra um importante conceito da 
Cartografia, indispensável à elaboração de qualquer 
mapa. Assinale-o. 

 PN 

Paralelo 

Paralelo

Meridiano de 
Greenwich 

Meridiano local 

φ 

γ 

 
A) Altitude média de um ponto na superfície terrestre 
B) Posição média do nível do mar 
C) Longitude e latitude 
D) Núcleo terrestre 
E) Coordenadas UTM. 

12. O mapa a seguir delimita alguns domínios climáticos 
verificados no território brasileiro. Comparando os 
domínios 1 e 2, é correto afirmar que: 

1 

2 

 
1) O domínio 1 praticamente não apresenta, ao 

longo do ano, estação seca. 
2) O domínio 2, por estar mais próximo do Atlântico 

que o domínio 1, apresenta um maior índice 
pluviométrico. 

3) O domínio 2 possui condições bioclimáticas que 
favoreceram a instalação do bioma de Cerrados. 

4) O domínio 1 apresenta temperaturas médias 
mensais altas, ao longo do ano, e as chuvas são 
bem distribuídas; a umidade relativa é sempre 
elevada. 

 Está(ão) correta(s) apenas: 
A) 2 
B) 1 e 2 
C) 3 e 4 
D) 1, 3 e 4 
E) 2, 3 e 4. 

13. O Brasil é um país rico em recursos minerais. 
Inúmeras províncias minerais são encontradas no 
território, sendo exploradas, em especial, para suprir a 
pauta de exportações brasileiras. Observe o mapa a 
seguir. Nas províncias minerais 1, 2 e 3 são 
explorados, respectivamente: 

3

2

1

 
A) ferro, ouro e manganês  
B) gipsita, ouro e apatita 
C) ferro, ametista e berilo. 
D) ouro, ferro e schelita 
E) schelita, ferro e manganês. 



14. O gráfico a seguir ilustra um assunto que constitui um 
dos temas analisados pela Geografia Física. Assinale-o. 

 

Centro da Terra 
Centro de massa do sistema 

Lua 

Terra 

 
A) Formação das marés 
B) Eclipse lunar 
C) Eclipse solar 
D) Origem das correntes marinhas 
E) Maré de Quadratura. 

15. A extensão do domínio das Caatingas, no Brasil, é da 
ordem de 850.000km², imperando na região Nordeste, 
onde domina o clima BSh. De uma forma bastante 
sintética, é correto dizer que os aspectos mais 
enfáticos desse domínio morfoclimático são: 
1) Trata-se de um domínio de posição geográfica 

marcadamente azonal. 
2) Possui extensos pediplanos com inselbergues. 
3) As chuvas, nesse domínio, são concentradas no 

inverno, mas superam a taxa de 1000mm/ano. 
4) O balanço hídrico anual apresenta um superávit, 

mas ocasionalmente se verificam secas, quando 
acontece o fenômeno La Niña. 

5) Existe uma grande irregularidade pluviométrica 
ao longo dos anos. 

 Estão corretas: 
A) 2 e 5 apenas 
B) 1 e 4 apenas 
C) 2, 3 e 4 apenas 
D) 1, 2 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3 ,4 e 5. 

16. As desigualdades no bem-estar das populações dos 
dois países, destacados pelas setas nos mapas 
abaixo, apontadas pelo mais recente relatório do IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) e divulgado pelo 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), foram medidas considerando-se os 
seguintes indicadores: 

 

Noruega 

Desenvolvimento humano muito elevado, 0,971

 
 

 Desenvolvimento humano baixo, 0,340 

Nigéria 

 
1) esperança média de vida ao nascer. 
2) acesso ao conhecimento, com base na 

alfabetização e na escolarização. 
3) PIB per capita, associado ao poder de compra 

em dólares americanos. 
4) localização geográfica. 
5) consumo diário de calorias. 

 Estão corretas: 
A) 1 e 2 apenas 
B) 1, 2 e 3 apenas 
C) 3, 4 e 5 apenas 
D) 1, 3, 4 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 

17. “No início da década de 1990, devido à ruptura social 
no Leste Europeu, o asilo político aumentou o número 
de imigrantes, em especial na Alemanha. Em termos 
gerais, na União Européia, estimava-se que, no início 
da década de 1990, o total da população estrangeira 
de cidadãos não europeus era cerca de 13 milhões, 
dos quais aproximadamente um quarto seria de 
clandestinos... A situação mudou em fins da década de 
1990, quando as migrações do Leste europeu se 
intensificaram na Alemanha, na Áustria, na Suíça e na 
Itália, e os migrantes africanos entraram no sul da 
Europa. A imigração ilegal em massa era um 
fenômeno relativamente novo, em especial no Leste 
Europeu, quase sempre organizada por círculos 
criminosos, com milhares de mulheres escravizadas 
para o lucrativo tráfico de prostituição nos países 
civilizados do oeste europeu”. 

 (Manuel Castells, 2005). 
 As tendências atuais do fenômeno migratório 

evidenciado no texto acima se caracterizam por 
reproduzir, para além da Europa, em outras escalas 
continentais, sobretudo em países desenvolvidos, os 
seguintes fatores, exceto: 
A) em razão das taxas diferenciais de natalidade 

entre a população nativa e os imigrantes, as 
sociedades afluentes estão se tornando 
etnicamente mais diversas. 

B) a visibilidade dos trabalhadores imigrantes e de 
seus descendentes aumentou devido a sua 
concentração nas maiores áreas metropolitanas e 
em algumas regiões. 

C) embora os trabalhadores imigrantes sejam um 
componente cada vez mais importante do 
mercado de trabalho de muitos países, isso não 
significa que a força de trabalho se globalizou. 

D) a composição étnica e cultural da imigração vem 
tendo uma proporção crescente de imigrantes de 
origem europeia nos EUA e uma pequena 
proporção de imigrantes africanos, asiáticos e 
muçulmanos nos países europeus. 

E) a etnia e a diversidade cultural tornaram-se um 
importante problema social na Europa, 
representam uma nova questão no Japão e 
continuam a ser preocupante prioridade na 
agenda norte-americana. 



18. “Um persistente déficit na demanda vai pesar sobre a 
oferta. No momento em que a crise acabar, até 25 
milhões de pessoas talvez percam seus empregos nos 
30 países ricos que pertencem à OCDE.” 

 “Depois dos choques no preço do petróleo dos anos 
70, vários governos europeus tentaram diminuir o 
número de desempregados, deixando que os 
trabalhadores mais velhos se aposentassem 
precocemente ou que recebessem benefícios por 
doença ou invalidez para os quais não estariam 
estritamente qualificados. Ao diminuir a quantidade de 
trabalhadores mais velhos, eles esperavam liberar 
empregos para os mais jovens. Mas essa política foi 
um fracasso abjeto, observa a OCDE”. 

 “Aqueles que ficaram redundantes por causa da crise 
não serão os únicos a deixar seus empregos. Todo 
ano, em média um terço dos trabalhadores nos 30 
países da OCDE sai do mercado e aproximadamente 
o mesmo número consegue novas colocações”. 

(The Economist, outubro de 2009.) 
 Sobre a organização internacional, que aparece 

grifada nos textos acima, é correto afirmar que se 
trata:  
A) da antiga OECE (Organização Europeia de 

Cooperação Econômica) da Guerra Fria. 
Atualmente essa organização possui como 
principal função coordenar políticas econômicas 
entre os países mais desenvolvidos. 

B) de uma das três irmãs de Bretton Woods, criada 
em 1994, para administrar o GATT e diversos 
outros acordos de comércio de bens, serviços e 
outros mecanismos econômicos vinculados ao 
comércio. 

C) de um grupo de países desenvolvidos dedicados 
à promoção do desenvolvimento dos países 
menos avançados. Seu trabalho mais relevante é 
efetuado mediante negociação tripartite de 
convenções sobre normas do trabalho e de 
proteção ao direito do trabalhador. 

D) da coordenação e cooperação entre países 
exportadores agrícolas no quadro das 
negociações comerciais multilaterais para 
combater as políticas de subvenções dos países 
desenvolvidos. 

E) de uma organização especializada da ONU para 
a realização de estudos técnicos sobre as regiões 
continentais; desempenha um papel importante 
no processo de industrialização e de promoção 
da integração. 

19.  “quando a economia americana mergulhava mais 
fundo no desemprego, e Roosevelt já esgotara seus 
recursos para tentar reativá-la, restou recorrer às 
ideias “daquele matemático” de Cambridge. O 
desemprego caiu então de 17% para 1%, e o mundo 
começou a viver aquilo que a revista Time definiria – 
27 anos depois, em dezembro de 1965 – como a “mais 
longa, mensurável e ampla prosperidade da História”. 
Agora somos todos Keynesianos, afirmou na ocasião 
para o Time o economista americano Milton Friedman, 
ironicamente o maior crítico das ideias de Keynes”. 

(Revista Veja, outubro de 2008.) 

 Sobre as ideias defendidas por John Maynard Keynes, 
pensador citado no texto acima, é correto afirmar que: 

1) a política fiscal – em especial, um aumento nos 
gastos governamentais – era necessária para 
tirar países da Grande Depressão. 

2) era necessário uma majoritária intervenção do 
mercado em relação a problemas, como 
educação e saúde precárias e comércio ilegal de 
drogas. 

3) a resposta para quase todos os problemas era 
deixar as forças da oferta e da procura fazer o 
trabalho. 

4) não se podia contar com o livre mercado para 
obter o pleno emprego; deveria haver novas base 
para a intervenção governamental em larga 
escala na economia. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 1 e 4 apenas 
D) 2, 3 e 4 apenas 
E) 1, 2, 3 e 4 

20. O esboço esquemático, apresentado abaixo, 
corresponde a um tipo de produção que, nas últimas 
décadas, vem provocando profundas transformações 
no mundo do trabalho, na sua forma de inserção na 
estrutura produtiva e nas formas de representação 
sindical e política. Este tipo de produção é denominado 
de: 

Novos padrões de gestão  
da força de trabalho 

Modalidades de 
desconcentração industrial 

Novos padrões de busca  
de produtividade 

Direitos do trabalho 
desregulamentados e 

flexibilizados 

Cronômetro e produção em 
série substituídos pela 

flexibilização da produção 

 
A) Estatista. 
B) Just-in-time. 
C) Keynesiano. 
D) Marxista. 
E) Fordista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. O novo sistema geoeconômico surgido no último 
quartel do século XX está reproduzido 
esquematicamente no gráfico abaixo. Em conjunto, 
suas características fundamentais apresentam: 

 

 
1) uma economia dependente basicamente da 

capacidade de gerar, processar e aplicar de 
forma eficiente a informação baseada em 
conhecimento. 

2) uma economia baseada na negação das políticas 
de desregulamentação e da liberalização 
territoriais postas em prática pelos governos e 
pelas instituições internacionais. 

3) as principais atividades produtivas, o consumo e 
a circulação organizados em escala global, 
diretamente ou mediante uma rede de conexões 
entre agentes econômicos. 

4) novas condições históricas produzidas e geradas 
em uma rede global de interação entre redes 
empresariais. 

5) componentes centrais com capacidade 
institucional, organizacional e tecnológica sem a 
necessidade de recorrer ao trabalho em unidade 
e em tempo real, ou em tempo escolhido, em 
escala planetária. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 1, 3, e 4 apenas 
C) 2, 4 e 5 apenas 
D) 2, 3 e 5,apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 

 

22.  “Enquanto o recente aperto mundial do crédito 
prejudicou as economias ocidentais, deu um impulso à 
velha política da China de açambarcar grandes 
reservas de hidrocarbonetos e metais industriais. Além 
disso, seu tesouro sem precedentes de US$ 2 trilhões 
em moedas estrangeiras permitiu que ela se tornasse 
uma importante fornecedora internacional de crédito e, 
no processo, fortalecesse sua posição no mundo, em 
especial na África e na América Latina”. 

(Dilip Hiro, Estado de São Paulo, outubro de 2009.) 

 Essa estratégia chinesa teve várias motivações, tais 
como: 
1) sustentar o seu dinâmico crescimento. 
2) isolar a economia das oscilações de preço das 

commodities do petróleo. 
3) conter a forte expansão de suas indústrias 

manufatureiras e de construção. 
4) aumentar a força diplomática integrando as 

economias dos países fornecedores à sua. 
5) diversificar sua vertiginosa exportação de gás e 

petróleo para África e Austrália. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 1, 2 e 4 apenas 
D) 3, 4 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4, e 5 

23. Sobre a região apontada pela seta, no mapa abaixo, é 
correto afirmar que: 

 
A) Índia e Paquistão são inimigos históricos desde a 

independência dos dois países do Reino Unido, 
em 1947. Ambos disputam a região da Caxemira.  

B) a rivalidade permanente entre o Afeganistão e o 
Paquistão já gerou milhares de guerras na 
disputa pela Caxemira, a última delas em 2008; 
ambos os Estados dividem uma fronteira tensa e 
militarizada. 

C) indianos do Taleban e da Al-Qaeda são grupos 
terroristas que se organizam especificamente 
para lutar contra o que chamam de "ocupação 
paquistanesa" de parte da Caxemira. 

D) atualmente, o grupo terrorista Lashkar opera 
abertamente no Afeganistão. O grupo, antes 
concentrado na Caxemira, já expandiu sua área 
de atuação para regiões tribais da Índia e está 
determinado a participar de uma jihad global.  

E) Índia e Afeganistão instauraram um processo de 
paz que melhora as relações bilaterais, mas a 
disputa pela Caxemira continua sem solução, fato 
que aumentou as preocupações com a 
estabilidade do país, que possui armas 
nucleares. 

 



24. A análise do gráfico apresentado abaixo permite 
afirmar corretamente que: 
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Estimativa e projeção da esperança de vida ao nascer, por sexo
Brasil – 1940/2100 

45,5 

70,4 

81,3 

84,3 

Média de 0,22 ano ao ano 

Média de 0,06 ano ao ano 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2100 – Revisão 2008. 
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Ambos os sexos 
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1) em 1940, a vida média do brasileiro mal atingia 
os 50 anos de idade. Os avanços da medicina e 
as melhorias nas condições gerais de vida da 
população contribuíram consideravelmente para 
elevar a expectativa de vida ao nascer. 

2) a barreira dos 70 anos de vida média foi rompida 
por volta do ano 2000. De acordo com a 
projeção, o Brasil continuará aumentando a 
expectativa de vida média de sua população, 
alcançando, em 2050, o patamar de pouco mais 
de 80 anos. 

3) a taxa de mortalidade infantil vem declinando no 
país como resultado do efeito combinado de 
vários fatores, tais como o aumento da 
escolaridade feminina, a elevação do percentual 
de domicílios com saneamento básico adequado 
e maior acesso aos serviços de saúde. 

4) a mortalidade, de modo geral, vem aumentando 
consideravelmente no país, como resultado da 
total ausência de políticas de saúde pública 
implantadas, como, por exemplo, a falta de 
vacinação em massa, de atenção ao pré-natal e 
ao aleitamento materno. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 3 e 4 apenas 
D) 1, 2 e 3 apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

25. Sobre o conteúdo geopolítico da figura apresentada 
abaixo, é correto afirmar que: 
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1) as questões técnicas e políticas a respeito da 
soberania sobre recursos naturais correspondem 
ao desafio de garantir esta soberania perante a 
cobiça internacional. 

2) a perspectiva para as próximas décadas é que o 
petróleo fique cada vez mais caro, e a 
competição internacional pelas últimas reservas 
fique ainda mais acirrada. 

3) o pré-sal brasileiro não vai além da plataforma 
continental; por essa razão o Brasil não pode 
solicitar à ONU que seja incorporada à sua ZEE 
(Zona Econômica Exclusiva). 

4) atualmente as petrolíferas estrangeiras que 
exploram o petróleo brasileiro pagam o dobro do 
que pagam em outros países petrolíferos. 

 Estão corretas: 
A) 1 e 2 apenas. 
B) 1 e 4 apenas 
C) 2 e 3 apenas 
D) 3 e 4 apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

26. A figura apresentada abaixo se refere: 

 

A) à doutrina Monroe, que proclamava os EUA como 
“guardiões” de toda a América. 

B) à Guerra Fria, com intervenções, golpes e 
ditaduras que defendiam os interesses das 
grandes empresas norte-americanas. 

C) à queda do muro de Berlin e ao fim da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

D) ao ressurgimento do sonho de um líder, que, 
como tantos outros, tinha, na integração latino-
americana, uma de suas principais bandeiras de 
luta. 

E) à nova geopolítica das nações, que está se 
materializando na América Latina, em defesa do 
regime classista, imperialista e capitalista. 

27. “os problemas decorrentes da produção de cana no 
Brasil, já conhecidos, se multiplicarão, trazendo uma 
série de efeitos com a expansão da monocultura e 
suas sequelas”. 

(Lia Osório Machado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.) 
 Assinale a alternativa que não corresponde às 

sequelas a que o texto se refere. 
A) Despovoamento do campo.  
B) Decadência de pequenas cidades que dependem 

de serviços e comércio para a população local.  
C) Esgotamento da fertilidade do solo com 

dependência crescente de insumos químicos. 
D) Desaparecimento ou redução do cultivo de 

alimentos. 
E) Menores taxas de conversão tanto de cerrado 

como da floresta amazônica em áreas de 
produção agrícola. 



28. O gráfico apresentado abaixo revela: 
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A) as taxas de crescimento correspondentes às 

crianças de 0 a 14 anos de idade já mostram que 
este segmento vem diminuindo em valor absoluto 
desde o período 1990-2000. 

B) as taxas correspondentes ao contingente de 65 
anos ou mais de idade, embora oscilem, são as 
menos elevadas. 

C) entre 1980 e 1990 já estava havendo mais 
população idosa numa proporção 18% superior à 
de crianças. 

D) O Brasil caminha velozmente rumo a um perfil 
demográfico cada vez menos envelhecido. 

E) O envelhecimento populacional caracteriza-se 
pelo aumento da população relativa de jovens, 
acompanhada da diminuição do peso 
proporcional dos adultos. 

29. Para compreender o fenômeno da urbanização 
brasileira como uma consequência de fatores antigos, 
é necessário considerar:  

1) a formação de um modo de produção urbano-
industrial capitalista no Brasil, associada ao 
enfraquecimento da economia colonial e ao 
surgimento de uma economia de mercado. 

2) o longo período de crescimento das exportações 
de café, que levou ao uso crescente de mão-de-
obra na agricultura de exportação, em detrimento 
das atividades de subsistência e de manufatura.  

3) a substituição do trabalho escravo pelo trabalho 
livre, sobretudo imigrantes.  

4) o crescimento das cidades devido às atividades 
de exportação.  

 Está (ão) correta (s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 2 e 3 apenas 

D) 3 e 4 apenas  
E) 1, 2, 3 e 4. 

 

30. O Nordeste brasileiro destaca-se, sobretudo, pela 
diversidade de quadros que apresenta. Entre os 
elementos desse quadro natural, os regimes de 
chuvas denunciam a interferência de sistemas 
atmosféricos com características e origens distintas. 
Boa parte do Estado do Piauí apresenta um regime de 
chuvas concentradas no final do verão e outono. 
Assinale o sistema atmosférico que é o principal 
responsável por tal regime pluviométrico: 

A) vórtices anticiclônicos. 
B) anticiclone do Atlântico norte. 
C) massa de ar Tropical atlântica. 
D) Depressão barométrica do Amazonas. 
E) Zona de Convergência Intertropical. 

HISTÓRIA 

31. Oeiras, antiga capital do Piauí, tem uma área 
aproximada de 2.719.536 km². Como tantas outras 
cidades brasileiras ela teve origem em uma fazenda, 
no caso, a Cabrobó, de grandes dimensões territoriais. 
A organização fundiária no Brasil, estruturada na 
grande propriedade, é um legado colonial instituído 
pelo sistema de:  

A) Sesmarias. 
B) Capitanias Hereditárias. 
C) Colonato. 
D) Subvenções. 
E) Donatarias 

32. O escravismo na sociedade piauiense, entre os 
séculos XVII e XIX: 

A) foi quase inexistente em razão do 
desenvolvimento da atividade pecuarista. 

B) utilizou o trabalho compulsório do indígena, 
inviabilizando a entrada de escravos oriundos do 
tráfico de africanos. 

C) foi enfraquecido graças à proteção oferecida aos 
nativos pelas ordens religiosas. 

D) do indígena e do africano, nas fazendas de gado 
piauienses, dividiu espaço com o trabalho livre. 

E) não prosperou, pois a organização da economia 
piauiense, baseada no extrativismo e na 
pecuária, não comportava o trabalho escravo. 

33. O Tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, em 
1750, bem diferente do firmado em 1494, propiciou o 
reconhecimento internacional de uma configuração 
dos limites do Brasil, quase idêntica à atual e recebeu 
o nome de: 

A) Tratado de Santo Idelfonso. 
B) Tratado de Methuen. 
C) Tratado de Madri. 
D) Tratado de Tordesilhas. 
E) Tratado de Westfália. 

34. O poderoso primeiro ministro de D. José I, o Marquês 
de Pombal, durante seu governo (1750-1777), 
reafirmou o Mercantilismo: 

A) pelo estreitamento das relações entre colônia e 
metrópole, considerando-se a decadência da 
produção aurífera e a precária situação da 
economia portuguesa, que fazia do Brasil o 
principal elemento da sobrevivência lusitana. 

B) pela sua pretensão de fortalecer a hegemonia 
econômica da Inglaterra sobre Portugal, o que 
determinou sua pressão sobre a economia 
aurífera brasileira. 

C) pela expulsão dos jesuítas do território brasileiro 
(1757), motivada sobretudo pelo imenso poder 
político e econômico alcançado por esses padres. 

D) pela instituição das companhias de comércio, o 
que o fez romper com a política monopolista dos 
governos anteriores.  

E) pela criação do Diretório Pombalino, pelo qual 
eram estabelecidas as regras para orientar o 
convívio entre os colonos e a população nativa.  



35. A chamada Revolução Liberal do Porto, de 1820, entre 
seus desdobramentos, contribuiu para a declaração da 
independência do Brasil, uma vez que:  

A) entre as reivindicações do movimento, estava a 
volta de D. João VI a Portugal e a recondução do 
Brasil à condição de colônia.  

B) o seu caráter liberal não aceitava o regime 
monárquico, pretendendo instituir o 
parlamentarismo no Brasil e em Portugal. 

C) a abertura dos portos do Brasil, em 1808, e o 
Tratado de 1810 fortaleceram a economia 
portuguesa que passou, então, a exigir a 
presença da corte. 

D) na organização das cortes gerais e na 
constituinte, a presença de deputados brasileiros 
não foi permitida. 

E) propiciou a formação dos partidos brasileiro e 
português, que, unidos, articularam o movimento 
de independência do Brasil.  

36. No contexto cultural europeu, à época da 
independência do Brasil (1822), vivenciava-se o clima 
do Romantismo, cuja estética, no caso brasileiro, entre 
outras coisas, afirmou-se: 

A) pela abertura ao Exterior e criação de espaços 
culturais, como a Biblioteca Nacional e o Museu 
Nacional no Rio de Janeiro. 

B) pela relação dos temas literários, em sua maioria, 
com os conflitos sociais e o desenvolvimento 
econômico. 

C) pela preocupação em preservar a memória 
portuguesa e legitimar o poder da Corte no Brasil. 

D) pela produção de uma literatura crítica, que se 
traduzia na poesia em palavras precisas e rimas 
ricas. 

E) por sua estreita vinculação ao debate nacionalista 
e ao uso da imagem do índio como símbolo da 
brasilidade.  

37. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da 
Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da 
institucionalização do poder monárquico no Brasil. 
Essa Constituição: 
A) criou o Poder Moderador de exclusividade do 

Imperador, o que na prática significava conceder-
lhe poderes quase absolutos. 

B) provocou a insatisfação em diversas províncias, 
estando na base da eclosão de diversas 
rebeliões, como a Confederação do Equador, a 
Sabinada e o Contestado. 

C) favoreceu o reconhecimento do Brasil como 
nação independente, o que ocorreu sem reveses, 
à exceção dos Estados Unidos por conta da 
doutrina Monroe. 

D) estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os 
governadores das províncias. 

E) determinou que representantes para o Senado e 
a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e 
secreto. 

38. O movimento de rebelião, em meados do século XIX, 
reconhecido historicamente como a Balaiada. 

A) foi um levante contra o poder central que, como 
tantos outros, não teve participação popular, 
sendo liderado por membros da burguesia. 

B) fez parte do rol dos conflitos liderados pelo 
governo e que, no Piauí, exterminou a população 
nativa. 

C) foi um movimento de grande participação 
popular, de cunho republicano, ocorrido no 
Maranhão durante o Segundo Reinado. 

D) contou com grande participação da população 
piauiense, inserindo o Piauí no quadro das 
chamadas rebeliões contra o poder central no 
período da Regência. 

E) foi um movimento de caráter antiescravista, 
promovido por negros escravos de origem Ioruba. 

39. Imigrantes suíços, alemães, italianos integraram o 
sistema de imigração que ficou conhecido como 
Sistema de Parceria, sobre o qual se pode afirmar que: 
1) foi instituído inicialmente nas terras da fazenda 

Ibicaba, no Oeste paulista, e propiciou 
convivência entre trabalhadores livres e 
trabalhadores escravos. 

2) através dele, o imigrante se obrigava a cultivar os 
cafezais de forma que a safra trouxesse lucros 
para si e para o fazendeiro. 

3) iniciado em fins da década de 1840 e já na 
segunda metade da década de 1850, dava sinais 
de declínio, motivado por insatisfações tanto do 
imigrante como do fazendeiro. 

4) constituiu-se na associação entre fazendeiros 
paulistas com o governo central para custear a 
vinda de imigrantes para trabalhar nos cafezais. 

5) promoveu a distribuição pelo governo de terras 
no Oeste paulista para produção de café por 
trabalhadores livres. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 1, 2 e 3 

D) 1, 4 e 5. 
E) 2, 4 e 5 

 

40. Nas palavras de Aristides Lobo, o povo brasileiro 
assistiu a queda da monarquia “bestializado, atônito, 
sem conhecer o que significava”. Sobre a proclamação 
da República no Brasil, analise as afirmações abaixo. 
1) A implantação do regime republicano no Brasil, 

em 1889, entre os seus significados, representou 
a culminância do processo de deterioração do 
poder político de Pedro II. 

2) O povo foi surpreendido com o novo regime, cuja 
implantação se deveu muito mais ao 
descontentamento dos militares, após a guerra 
do Paraguai, do que propriamente às ações do 
Partido Republicano. 

3) A proclamação da República no Brasil foi um ato 
há muito planejado e contou com a adesão da 
família real brasileira. 

4) A insatisfação militar com o regime monárquico 
deveu-se principalmente à abolição da 
escravidão, uma vez que os soldados escravos 
eram muito apreciados por serem confiáveis e 
eficientes nas batalhas. 

5) O rol das insatisfações com a monarquia 
intensificou-se com a crise provocada pela 
tentativa do bispo de Olinda e Recife, D. Vital, de 
fazer cumprir as ordens papais que condenavam 
a maçonaria. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 3 e 4 
B) 1, 2 e 5 
C) 3, 4 e 5 

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

 



41.  “Quando o Conselheiro José Antonio Saraiva fez a 
mudança da capital de Oeiras para Teresina, em sua 
caravana, não vieram apenas mestres de obras, 
comerciantes, artífices e educadores, mas também 
vieram artistas amadores”. (Aci Campelo e outros. In: 
Apontamentos para a História Cultural do Piauí. 
Teresina: FUNDAPI, 2003, p. 29). 

 A virada do século XIX para o XX foi um período de 
grande efervescência cultural no Brasil a que o Piauí 
não foi ausente. Nesse período: 
A) foi inaugurado o Teatro 4 de Setembro, entregue 

à sociedade pelo então governador Coriolano de 
Carvalho e Silva. 

B) foi fundado o Museu do Homem Americano no 
Parque Nacional da Serra da Capivara. 

C) criou-se a Escola de Dança do Piauí, funcionando 
no Centro de Artesanato “Mestre Dezinho”. 

D) foi fundada a Academia Piauiense de Letras, na 
casa de Clodoaldo Freitas. 

E) despontaram no cenário da literatura piauiense 
os jornalistas e poetas Durvalino Filho e José 
Cunha. 

42. O movimento modernista evidenciado na Semana de 
Arte Moderna de 1922, representou, em termos gerais: 

1) o rompimento com o Academicismo, o 
Formalismo e o Arcaísmo, tão presentes na arte 
brasileira até então. 

2) a confirmação da nacionalidade pela busca e 
afirmação de expressões e valores próprios da 
cultura brasileira. 

3) a construção de uma ordem social urbana e 
industrial afastada da oligarquia rural e 
aristocrática. 

4) a retomada dos valores e expressões do 
Romantismo e do Parnasianismo brasileiros. 

5) a chegada ao Brasil da Missão Francesa, 
responsável, entre outras coisas, pela 
reconstrução do palácio da Boa Vista no Rio de 
Janeiro  

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 2 e 4 . 
B) 2, 3 e 4  
C) 1, 2 e 3 

D) 2, 4 e 5 
E) 1, 3 e 5 

 

43. A Revolução de 1930, para muitos historiadores, 
significou um marco na história política do Brasil 
República. Tal significação pode ser atribuída á 
compreensão desse movimento como: 

A) o atendimento a uma coligação de interesses a 
que se sobrepunham aqueles advindos da 
política conhecida como do “Café com Leite” pela 
sua continuidade no poder. 

B) a culminância da carreira política de Getúlio 
Vargas, que, iniciada em São Paulo como 
governador, chega ao Rio Grande do Sul e daí à 
presidência do país. 

C) a resposta do Partido Republicano ao apoio dado 
por Washington Luis ao governador de Minas, 
Júlio Prestes, para substituí-lo, o que implicava 
continuidade da tradição oligárquica.  

D) um movimento social legitimado pelo apoio 
recebido dos trabalhadoras rurais e de grande 
parcela da burguesia cafeicultora e da 
“açucarocracia” do Nordeste. 

E) o resultado de uma conjugação de fatores 
relacionados aos interesses de diferentes grupos 
da sociedade, que tinham em comum a oposição 
ao poder político dos representantes de Minas e 
São Paulo. 

44. A primeira emissora de rádio do Piauí foi, segundo o 
historiador Alcides Nascimento, a Rádio Educadora de 
Parnaíba, inaugurada na década de 1940, cerca de 
dezoito anos após ter surgido a primeira estação de 
rádio do Brasil. Como se sabe, o rádio foi fortemente 
utilizado como instrumento de propaganda política por 
alguns governos “populistas” no Brasil, entre os quais 
se destaca o do presidente: 

A) Humberto Castelo Branco. 
B) Getúlio Vargas. 
C) Prudente de Morais. 
D) Ernesto Geisel. 
E) José Sarney. 

45. O início dos anos 1980 assiste no Brasil a uma série 
de atos violentos atribuídos a grupos ligados ao 
governo militar, como o atentado à bomba ocorrido no 
Rio Centro, por ocasião de uma festa em homenagem 
ao dia do trabalhador. O atentado, contudo, não 
estancou o curso das manifestações a favor da 
redemocratização do país, evidenciado: 

1) nas eleições de 1982, pelas quais se 
consolidaram os partidos políticos em todo o 
Brasil. 

2) pelo lançamento sob a liderança do PMDB da 
candidatura de Tancredo Neves como candidato 
oposicionista à presidência. 

3) pela articulação, em 1983, de um movimento 
para eleições presidenciais, popularizado como 
“Diretas Já”. 

4) na passeata dos “Caras Pintadas”, que reuniu 
milhares de jovens concentrados à frente da 
Candelária No Rio de Janeiro. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1 e 2 
B) 2, 3 e 4  
C) 1, 2 e 3 

D) 2 e 4 
E) 1, 2 e 4 

 

46. A relação dos gregos com a cultura ocidental é 
marcante. A sua produção cultural ainda hoje 
influencia hábitos e reflexões nos diversos campos da 
cidadania. Na sua produção artística, os gregos: 

A) tiveram uma concepção estética revolucionária, 
construindo grandes palácios e templos com 
base em crenças religiosas da Antiguidade 
Oriental. 

B) destacaram o equilíbrio das formas nas 
construções e nas obras artísticas, conseguindo 
trazer concepções importantes para o 
Renascimento. 

C) foram pouco originais, com uma arquitetura 
religiosa, imitando, nas obras principais, as 
concepções usadas pelos antigos 
mesopotâmicos. 

D) firmaram-se nas obras musicais e na pintura, não 
valorizando as construções religiosas, nem as 
esculturas sobre os mitos. 

E) consagraram as mesmas concepções dos 
romanos, preocupando-se em mostrar poder, 
sem afirmar, contudo, o valor estético da cultura. 



47. Na Antiguidade, Roma passou por várias disputas. 
Suas conquistas foram grandiosas, lembrando feitos 
de países imperialistas da modernidade. No governo 
de Júlio César, destacado pelas suas aventuras 
militares, Roma viveu: 

A) um período de maior estabilidade, devido à 
liderança de César e à solidariedade que teve do 
seu exército. 

B) uma administração descentralizada, na qual os 
governadores de províncias tiveram autonomia 
política destacada. 

C) um governo com iniciativas ditas democráticas, 
semelhantes às dos governos da Grécia, 
defensores da cidadania universal. 

D) uma fase de construção de obras, que 
favoreceram seu embelezamento, embora as 
insatisfações políticas continuassem. 

E) um momento de reformas sociais, com a 
participação dos irmãos Gracos, interessados em 
efetivar uma reforma agrária. 

48. Muitas análises historiográficas focalizam diferentes 
aspectos históricos e culturais da Idade Média. Não 
podemos esquecer as desigualdades e o forte poder 
da Igreja nesse período. No contexto da vida urbana 
medieval, as cidades: 

A) dependiam exclusivamente das atividades 
agrícolas, todas administradas por senhores 
feudais. 

B) tinham relações com a intensificação do 
comércio, fazendo, em muitas delas, trocas de 
produtos com cidades do Oriente. 

C) possuíam autonomia política, pouco se 
preocupando com os feitos dos senhores feudais 
e suas guerras constantes. 

D) firmavam uma hierarquia social rígida, onde a 
liberdade ficava restrita ao direito de assistir aos 
atos religiosos católicos. 

E) conseguiram manter na Europa e durante o 
feudalismo, uma vida comercial agitada, devido 
ao crescimento de burguesia. 

49. Movimento cultural de destaque para mundo ocidental, 
o Renascimento expressou concepções e valores 
renovadores. Suas obras culturais expressam: 

A) uma forte religiosidade voltada para o início do 
cristianismo. 

B) uma crítica às concepções medievais e a busca 
de outros referenciais. 

C) uma exaltação à cultura clássica, sem, contudo, 
criar maior originalidade na arte. 

D) uma consolidação dos ideais individualistas, sem 
o apoio de obras religiosas ou míticas. 

E) uma concepção de mundo antropocêntrica, vinda 
da Antiguidade Oriental. 

50. Na Revolução Francesa, os conflitos mostraram que a 
vida política ganhava outros espaços e muitos valores 
estavam sendo demolidos. Aconteceram mudanças 
importantes para a formação da contemporaneidade. 
Na época em que os jacobinos estiveram no comando 
da Revolução, houve: 

A) uma centralização política, com uma constituição 
baseada nas ideias de Rousseau e em 
aspirações democráticas. 

B) uma diminuição da violência social, com a 
descentralização das administrações provinciais 
e da economia. 

C) uma disputa política entre Danton e Robespièrre, 
prevalecendo os ideais iluministas de Danton, 
ligados ao liberalismo. 

D) uma restrição à liberdade religiosa, a censura de 
muitas obras artísticas e o controle político da 
população nas cidades maiores. 

E) uma violência marcante nas lutas políticas, que 
mantiveram muito princípios defendidos pela 
nobreza e pelo feudalismo. 

51. A implantação do Capitalismo na Inglaterra teve 
influência das ideias dos economistas clássicos, que: 

A) ressaltavam o valor das atividades mercantis, 
fonte de enriquecimento da Europa e das suas 
colônias. 

B) defendiam uma ampla reforma agrária, para 
mudar as relações de desigualdade política na 
Inglaterra. 

C) criticavam o mercantilismo, estabelecendo que o 
trabalho produtivo era a fonte da riqueza social. 

D) consolidaram os princípios dos fisiocratas, 
lançando as bases de uma economia solidária e 
descentralizada. 

E) confirmaram a força da propriedade privada para 
produzir riqueza e retomar princípios 
mercantilistas. 

52. O Iluminismo trouxe movimentação cultural, buscou 
exaltar a razão e divulgou interesses de uma 
burguesia em luta por melhor situação política. Mas o 
Iluminismo não foi uma unanimidade. O Romantismo 
fez críticas aos iluministas afirmando que: 

A) a razão não era a fonte de tudo; tinha os seus 
limites. 

B) a democracia social deveria substituir o 
capitalismo. 

C) a arte não tem força para influenciar a vida social 
e política. 

D) o passado é insignificante para se pensar nas 
reformas. 

E) a decadência da Europa tornou-se inevitável 
devido ao Racionalismo. 

53. No século XIX, as transformações agitavam a vida 
europeia. Havia críticas ao Capitalismo, e a 
desigualdade social era comum. Daí as tensões e as 
lutas das camadas populares por melhores condições 
de vida. Uma das experiências políticas destacada 
nesse período, foi a Comuna de Paris, que: 

A) conseguiu consolidar o domínio do liberalismo na 
França e o fim do autoritarismo no governo e na 
Constituição. 

B) organizou um governo revolucionário para mudar 
a situação política do país e fazer mudanças 
radicais. 

C) fez alianças com a burguesia mais reformista, 
mantendo-se no poder, com grande 
popularidade, durante uma década.  

D) afirmou a necessidade de reformas na política, 
derrotando os conservadores e implantando o 
Socialismo. 

E) definiu o fim da monarquia constitucional, criando 
condições para uma democracia como nos 
tempos da Grécia Antiga. 



54. As mudanças culturais se fizeram presentes na 
construção da modernidade, criando condições para 
se repensar trajetórias artísticas e reformular 
paradigmas estéticos. Um dos movimentos do final do 
século XIX, conhecido com Art Nouveau, conseguiu 
chamar atenção da sociedade europeia. Os 
intelectuais ligados ao movimento tinham como 
objetivo: 

A) renovar a arte, fazendo experiências, no campo 
da pintura, que retomavam princípios 
renascentistas. 

B) produzir uma arte voltada para a maioria da 
sociedade, visando diminuir as diferenças sociais. 

C) reafirmar regras dos movimentos do passado, 
destacando o valor do medieval e do 
Romantismo. 

D) romper com o impressionismo e neoromantismo, 
seguindo exemplos da arte clássica no equilíbrio 
das formas. 

E) desvincular-se das mudanças ocorridas na 
economia, construindo uma arte idealizada, que 
ganhou espaço importante. 

55. Para que a Revolução Russa de 1917 chegasse à 
vitória foi decisiva a participação dos bolcheviques no 
poder. Com os bolcheviques na direção dos governos, 
foram feitas mudanças na sociedade. Na sua relação 
com os anarquistas, os bolcheviques: 

A) aumentaram sua força política, efetivando planos 
de ação socializantes aceitos pela maioria da 
população urbana. 

B) mostraram as estratégias políticas dos 
desfavorecidos contra as desigualdades criadas 
pelos capitalismo ocidental. 

C) construíram articulações com outros países da 
Europa e da América do Sul, com a finalidade de 
divulgar os princípios comunistas. 

D) mantiveram tensões, com divergências na forma 
de pensar a Revolução, agindo com violência e 
falta de diálogo político. 

E) conseguiram formar um exército para combater a 
burguesia conservadora e legitimar um 
parlamento popular. 

56. A quebra da Bolsa em 1929 mostrava as fragilidades 
do Capitalismo e agudizava uma crise na economia 
internacional. Estavam ameaçados os ideais de 
progresso e de riqueza para todos. A crise de outubro 
de 1929: 

A) atingiu as instituições bancárias, mas não 
conseguiu destruir o crescimento industrial dos 
Estados Unidos. 

B) desmoronou a economia da Europa, não sendo 
percebida com intensidade nos países da 
América Latina. 

C) aumentou o desemprego, fortaleceu expectativas 
negativas, destruindo esperanças no êxito do 
mundo capitalista. 

D) foi contornada pelas políticas orientadas pelo 
governo norte-americano, tendo consequências 
apenas na Europa Central. 

E) favoreceu os países mais pobres exportadores de 
produtos agrícolas, sem repercutir, contudo, nas 
relações internacionais. 

57. Com o final da 2ª. Guerra Mundial, novas 
recomposições nas relações de poder aconteceram no 
mundo, massacrado pelas perdas. Dois países se 
afirmaram com lideranças expressivas na condução da 
política internacional. Foram eles: 

A) a Inglaterra e a França. 
B) a União Soviética e a Bélgica. 
C) a França e os Estados Unidos. 
D) a Inglaterra e os Estados Unidos. 
E) os Estados Unidos e a União Soviética. 

58. As lutas sociais foram importantes para redefinição da 
democracia e a construção de governos que 
buscassem formas de atuação distantes do 
autoritarismo. Nos Estados Unidos, havia tensões com 
os preconceitos raciais, que favoreceram a 
organização de movimentos pelos direitos civis. Um 
dos seus líderes, Malcom X, defendia: 

A) a construção de uma sociedade democrática, 
governada por intelectuais negros, com projetos 
de paz social. 

B) a luta contra o preconceito de maneira radical, 
não considerando eficiente o pacifismo como 
estratégia. 

C) a ligação política dos negros com o governo 
democrático de Kennedy, consolidando uma 
grande reforma econômica. 

D) a não interferência de ideias religiosas nas lutas 
políticas, deixando que os sindicatos assumissem 
as lideranças dos movimentos. 

E) a redefinição da vida partidária dos Estados 
Unidos e uma oposição violenta ao governo 
Kennedy, prejudicial aos cidadãos negros. 

59. As expectativas de mudanças na sociedade, para que 
a vida se torne mais pacífica e as pessoas tenham 
melhores condições de acesso à riqueza social estão 
enfraquecendo-se. Há muitas incertezas e 
dificuldades. O capitalismo dominante tem: 

A) ajudado a fortalecer desconfianças com a busca 
de lucro e o seu individualismo. 

B) feito reformas sociais tentando democratizar o 
mundo e acabar a desigualdade. 

C) conseguido superar as crises sem grandes 
perdas e com conquistas sociais. 

D) se debilitado com as críticas socialistas, vivendo 
uma situação de decadência irreversível. 

E) mostrado sua capacidade de reforma em suas 
ações, pouco se abalando com as crises 
políticas. 

60. A vitória política de Obama foi um acontecimento 
político marcado por esperanças no mundo 
internacional. A sua trajetória alimentou projetos de 
redefinição das relações de poder nos Estados Unidos. 
Nos seus primeiros meses de governo, Obama: 

A) manteve sua popularidade, sem sofrer oposições 
dos conservadores. 

B) procurou melhorar as relações com Cuba, 
provocando polêmicas. 

C) fez uma grande reforma no sistema econômico 
norte-americano. 

D) estabeleceu uma política de paz, deixando de 
participar de guerras e conflitos externos. 

E) reatou relações diplomáticas com vários países, 
graças ao apoio do Congresso. 

 


