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OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES    
 

� Este Caderno tem um total de 45 (quarenta e cinco) questões, 
distribuídas da seguinte forma: 

 
 Questões de 01 a 15 - Língua Portuguesa e Literatura 
 Questões de 16 a 30 - História 
 Questões de 31 a 45 - Geografia 
 
� Para cada questão são apresentadas cinco alternativas de resposta 

(a, b, c, d, e), sendo que o candidato deverá escolher apenas 
uma e preencher a bolha correspondente no cartão-resposta, 
seguindo as instruções de preenchimento ali presentes. 

 
� Verifique se este caderno está completo. 
 
� Verifique, no cartão-resposta, se seu nome e sua opção de curso 

estão corretos. 
 
� NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO, sob qualquer hipótese, deste 

Caderno de Questões, do Cartão-Resposta ou da Folha de Redação. 
 
� Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova. 

 
 

Boa sorte! 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURALÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURALÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURALÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA    

Em 2008, o Brasil celebra o Ano Nacional 
Machado de Assis, em comemoração ao 
centenário de sua morte (1908).  Romancista, 
cronista, crítico literário, Machado foi ainda 
um grande autor de contos. Pai contra mãe, 
transcrito a seguir (com algumas supressões), 
é um dos mais significativos representantes 
da contística machadiana. 

 

Texto I 

Pai contra mãe 

 
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições 

sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao 
pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha-de-flandres. A máscara fazia perder 
o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um 
para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. [...] Era grotesca tal máscara, mas a 5 
ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros 
as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras.  [...] 

Há meio século, os escravos fugiam com freqüência. Eram muitos, e nem todos gostavam da 
escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada e nem todos gostavam de apanhar pancada. [...] 

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. [...] Cândido Neves, 10 
– em família, Candinho, – é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga, cedeu à pobreza, quando 
adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. [...] 

Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas. [...] 
Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito.  

Contava trinta anos, Clara vinte e dois. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cosia 15 
com ela. [...] 

A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de 
trocados, Clara, Neves, Cândido; não davam que comer, mas davam que rir, e o riso digeria-se sem 
esforço. Ela cosia agora mais, ele saía a empreitadas de uma coisa e outra; não tinha emprego certo.  

Nem por isso abriam mão do filho. [...] 20 

A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado à mãe, antes de nascer. Chegou o oitavo 
mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o nono, cuja narração dispenso também. Melhor 
é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. [...] 

Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a 
criança que nascesse à Roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a 25 
dois jovens pais que espreitavam a criança, para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular... 
Enjeitar quê? enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia, e acabou dando um murro na mesa 
de jantar. [...] 

A situação era aguda. [...] Postos fora da casa, passaram ao aposento de favor, e dois dias depois 
nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança à 30 
Roda. “Se você não a quer levar, deixe isso comigo; eu vou à rua dos Barbonos.” Cândido Neves pediu 
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que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino, e que ambos os pais 
desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite; mas, como chovesse à noite, assentou o pai 
levá-lo à Roda na noite seguinte. [...] 

Naquela reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações pela maior parte eram 35 
promessas; algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a cem mil-réis. Tratava-se de 
uma mulata; vinham indicações de gesto e de vestido. [...] Não achou. [...] 

Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. [...] Cândido Neves foi obrigado a cumprir a 
promessa; pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez; o 
pequeno adormeceu, o pai pegou dele, e saiu na direção da rua dos Barbonos. [...] 40 

Ao entrar na rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo.  

– Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele.  

Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la; foi então que lhe ocorreu entrar por 
um dos becos que ligavam aquela à rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita, na 
direção do largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher; era a mulata fugida. [...] 45 

A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas 
entendeu logo que ninguém viria libertá-la, ao contrário. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus.  

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe 
por amor dele que me solte; eu serei sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, 
meu senhor moço! [...] 50 

Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os cem mil-réis 
de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de cinqüenta mil-réis, enquanto o senhor 
novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum 
tempo de luta a escrava abortou.  

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de 55 
desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que 
fossem, urgia correr à rua da Ajuda, e foi o que ele fez sem querer conhecer as conseqüências do desastre.  
[...] O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria 
com que pegara a escrava fujona de há pouco, fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. [...] Cândido 
Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto.  60 

– Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração.  

 
(ASSIS, Machado. Os Melhores Contos. Seleção Domício 

Proença Filho. São Paulo: Global, 2004) 

 
A partir da leitura do texto acima, responda às questões de 1111 a 9999. 

 
1.1.1.1. Machado de Assis, dentro da proposta estética do Movimento Realista, utiliza-se da forma 

artístico-literária para discutir problemas sociais de seu tempo. Com base nessa afirmação, é 
possível afirmar que o texto remete para 

 
a) a eqüidade socioeconômica entre negros e brancos. 

b) a relação de poder numa sociedade escravocrata e patriarcalista.  

c) a banalização do aborto. 

d) o sentimentalismo romântico. 

e) a melancolia existencialista, como principal fundamento humano.  
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2.2.2.2. O título do conto anuncia o binômio: pai versus mãe. Essa relação antagônica está 
representada em que trecho a seguir? 

 

a) “Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte; eu serei sua 
escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço! [...]” (linhas 48 a 50) 

b) “Ao entrar na rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. 
– Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele.” (linhas 41 e 42) 

c) “Nem por isso abriam mão do filho. [...]” (linha 20) 

d) “Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os cem 
mil-réis de gratificação” (linhas 51 e 52) 

e) “O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram.” (linha 58) 

 

3.3.3.3. No prefácio de Melhores Contos, de Machado de Assis, Domício Proença Filho, discutindo a 
permanência e a atualidade da ficção machadiana, afirma: “a literatura vem assegurando sua 
permanência e sua atemporalidade. Ao dizer de um tempo, diz de todos os tempos, 
integrando, unitariamente, presente, passado e futuro.”  

No primeiro parágrafo de Pai contra mãe, Machado de Assis cita uma série de aparelhos 
usados para castigar e disciplinar os escravos. Embora a Lei Áurea tivesse favorecido uma 
suposta extinção do uso de tais objetos, outras formas de subjugo, entretanto, surgiram, desde 
então, em nosso país, reforçando o poder dos mais fortes sobre os mais fracos. 

 

Assinale a imagem abaixo que NÃO representa essa relação de poder. 

a)  b)  c)  

d)  e)   

 

Fonte: http://br.fotolia.com ( b, e). http://images.google.com (a, c, d). 
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4.4.4.4. Em “A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, 
mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la, ao contrário.” (linhas 46 e 47) 

 
I. A utilização dos termos quis e parece indiciam a submissão da mulher escrava sem 

direito sequer de ser ouvida. 

II. A condição da mulher, somada a atribuições de negra, fugitiva e grávida, antecipam as 
poucas chances de vencer a luta contra Cândido Neves, pai. 

III. Embora frustrada, a tentativa da escrava de se libertar mostra o sentimento de proteção ao filho. 

IV. A voz desesperada da fujona ecoa no vazio de um sistema escravocrata e patriarcal. 

 
Estão corretas: 

 
a) Apenas I e II 

b) Apenas I, II e III 

c) Todas as afirmativas 

d) Apenas II, III e IV 

e) Apenas III e IV 

  

5.5.5.5. Em “Há meio século, os escravos fugiam com freqüência. Eram muitos, e nem todos 
gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada e nem todos gostavam 
de apanhar pancada” (linhas 8 e 9), é possível verificar que o narrador  

 
a) reforça a condição desumana atribuída a brancos e negros, ao reescrever a expressão 

“apanhar pancada”. 

b) mostra sua concordância com esse sistema, ao descrever friamente os instrumentos de 
tortura impostos pelo regime social da época. 

c) usa a expressão repetida “nem todos” para isolar grupos de escravos que provocavam 
deliberadamente seus donos para desafiar os poderes divinos. 

d) faz uso da ironia com o propósito de criticar os castigos aplicados aos escravos, aceitos 
pela sociedade como “normalidade”.  

e) apresenta a escravatura como único sistema de exclusão e de sofrimento humano. 

 

6.6.6.6. Entre outros traços estilísticos, percebe-se na prosa machadiana o estímulo à participação do 
leitor no percurso da narração. Em qual dos trechos abaixo a afirmação se confirma? 

 
a) “Os mesmos nomes eram objeto de trocados, Clara, Neves, Cândido; não davam que 

comer, mas davam que rir”. (linhas 17 e 18) 

b) “Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la …” (linha 43) 

c) “Mas não cuidemos de máscaras.” (linha 7) 

d) “Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte…” (linhas 48 e 49) 

e)  “Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração.” (linha 61) 
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A partir da leitura do texto de Machado e do texto de Bernardo Guimarães, a seguir, responda à questão 7777. 

 

 “Havia nascido em casa uma escravinha, que desde o berço atraiu por sua graça, gentileza e 
vivacidade toda a atenção e solicitude da boa velha. Isaura era filha de uma linda mulata, que 
fora por muito tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este, que 
como homem libidinoso e sem escrúpulos olhava as escravas como um serralho à sua 
disposição, lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascívia sobre a gentil mucama.” 

 (In: A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 

Disponível em www.dominiopublico.gov.br/) 

 

7.7.7.7. Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada por Machado 
de Assis, através de Arminda, e por Bernardo Guimarães, através de Isaura, depreende-se que 

 
a) Isaura, escrava branca e bem-educada, é assediada pelo seu senhor; Arminda, por sua vez, era 

escrava caçada para ser devolvida ao dono – as duas, entretanto, para eles, são meros objetos.  

b) nos dois textos, nascimento de escravo é citado: no primeiro, representando-se a liberdade 
através da morte; no segundo, usando-se a beleza pueril para conquistar a liberdade. 

c) em ambos os textos há a quebra da imagem da perfeição da mulher bela e imaculada, 
descrevendo-a, conforme os padrões sociais dos movimentos romântico e realista, como 
figuras de sedução, ora em forma de pureza, ora em forma de “vulto” de mulher.  

d) Isaura, escrava tanto quanto Arminda, tinha sido educada nos padrões do branco, o que 
lhe dava, ao contrário da negra, condições de lutar por sua liberdade. 

e) se o Romantismo primava, conforme se vê em A Escrava Isaura, de B. Guimarães, pela 
valorização da casta branca, o mesmo aconteceu no Realismo, como se pode verificar no 
conto machadiano.  

 
A partir da leitura dos excertos I e II, responda às questões 8888 e 9999. 

 

I  - “A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, 
mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la, ao contrário.” (linhas 46 e 47) 

 

II  - Era um sonho dantesco... o tombadilho   
Que das luzernas avermelha o brilho.  
Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...   
Legiões de homens negros como a noite,  
Horrendos a dançar...  
  
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!   [...] 
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Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!   
 
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!..."   
 
E ri-se a orquestra irônica, estridente. . .  
E da ronda fantástica a serpente  
          Faz doudas espirais...  
Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  
Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  
          E ri-se Satanás!...  

 

Navio Negreiro - Castro Alves 

 

8.8.8.8. Considere as afirmações: 

 

I. O Poema Navio negreiro antecipa, já no Romantismo brasileiro, uma perspectiva crítica 
diante dos problemas sociais. 

II. Há, nos dois trechos, o registro da indiferença da sociedade da época diante da escravidão. 

III. Nos dois trechos, a figura do negro é super-valorizada na produção artístico-literária, 
corroborando o padrão estético da época pré-modernista.  

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) Apenas I 

b) Apenas I e II 

c) Apenas II 

d) Apenas III 

e) Apenas II e III 

 

 

 

 

 



CEFET-PB Vestibular 2009 
 

Língua Portuguesa e Literatura 7 

9.9.9.9. Considerando aspectos estilísticos presentes nos trechos acima, é possível afirmar que 

 

I. No primeiro, o derramamento lingüístico apaga toda a denúncia social, enquanto no 
segundo, a linguagem objetiva torna-se responsável pela denúncia de um sistema 
escravocrata da época. 

II. Nos dois trechos, a presença de metáforas e hipérboles acentuam o veemente combate às 
injustiças sociais. 

III. No primeiro trecho, prevalece a objetividade, a concisão realista; no segundo, o tom 
exclamativo, carregado emocionalmente. 

 

Está(ão) correta(s):  

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I  

c) Apenas II 

d) Apenas II e III 

e) Apenas III. 

 

10.10.10.10. Leia o texto de João Cabral de Melo Neto a seguir: 

 

O POEMA 

 

A tinta e a lápis 
Escrevem-se todos 
Os versos do mundo. 
 
Que monstros existem 
Nadando no poço 
Negro e fecundo? 
 
Que outros deslizam 
Largando o carvão 
De seus ossos? 
 
Como o ser vivo 
Que é um verso, 
Um organismo 
 
Com sangue e sopro, 
Pode brotar  
De germes mortos? 
 

O papel nem sempre 
É branco como 
A primeira manhã. 
 
É muitas vezes 
O pardo e pobre 
Papel de embrulho; 
 
É de outras vezes 
De carta aérea, 
Leve de nuvem. 
 
Mas é no papel, 
No branco asséptico, 
Que o verso rebenta. 
 
Como um ser vivo 
Pode brotar 
De um chão mineral? 

(In Novas Seletas de João Cabral de Melo Neto,) 
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Considerando as concepções estéticas da poesia cabralina, marque V para o que for Verdadeiro e 
F para o que for Falso. 

 

É possível perceber no poema transcrito 

 

(     ) tendência introspectiva da ficção moderna, especialmente a da segunda fase. 

(     ) tematização do lirismo tão valorizado na primeira fase modernista. 

(     ) reflexão sobre a poesia e o fazer poético.  

(     ) utilização de uma linguagem enxuta, concisa, que prima pela objetividade. 

 

A seqüência correta é 

 

a) V, F, V, V 

b) F, V, F, V 

c) V, F, V, F 

d) F, F, V, V 

e) F, V, V, V 

 

11.11.11.11. O termo destacado na passagem “Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo 
ofício” funciona, no enunciado, como indicador de 

 

a) delimitação da idéia relativa ao termo “ofício”. 

b) incerteza do narrador/locutor em relação ao “instrumento” e ao “ofício”. 

c) desconhecimento total do “aparelho” utilizado para castigo na época da escravidão bem 
como do “ofício” que exigia seu manuseio. 

d) preocupação do narrador em esclarecer as dúvidas do leitor quanto às formas de punição 
aos escravos fugidos. 

e) recurso retórico para evitar o uso de termos mais populares, como gírias, por exemplo. 

 

12.12.12.12. Nos três textos selecionados, há advérbios em destaque. 

 

A. “Cândido Neves guardou as duas notas de cinqüenta mil-réis, enquanto o senhor 
novamente dizia à escrava que entrasse.” 

B. “O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco, 
fúria diversa, naturalmente, fúria de amor.” 

C. “Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não 
acudia.” 
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Vejamos o que se pode dizer desses advérbios. 

 

I. todos são advérbios de modo, pois são terminados em –MENTE. Assim, na aplicação do 
uso, na exploração semântica, quer dizer, de novos sentidos no enunciado, esse tipo de 
advérbio não permite outras classificações do ponto de vista morfológico. 

II. na passagem (A), o advérbio deixa claro ao leitor que a personagem já havia realizado 
uma ação de “dizer”, assumindo a noção de repetição. 

III. nas passagens (B) e (C), embora se trate de uma mesma forma adverbial, o uso de ambos 
os termos difere: em (B) esclarece o sentimento; sugere, ainda, oposição; em (C) 
constata um comportamento habitual, funcionando, ainda, como uma explicação para a 
omissão dos expectadores. 

IV. o termo em destaque – naturalmente – nos dois casos últimos (B) e (C), é usado para dar 
exclusivamente idéia de oposição, portanto não se trata de advérbio, mas sim de 
conjunção adversativa. 

 

Após a leitura das proposições, pode-se afirmar que 

 

a) todas estão corretas com exceção de IV. 

b) estão corretas apenas II, III e IV. 

c) apenas a III está correta. 

d) apenas a II está correta.  

e) estão corretas II e III. 

 

13.13.13.13. Marque a única alternativa em que os termos grifados em cada enunciado NÃO mantêm 
correspondência de sentido entre si, tendo ou não a mesma forma escrita. 

 

a) “...não tinha ele mais que dívidas”  

“- a senhora ainda não jejuou senão pela semana santa...” 

      b)  “Comia-se fiado e mal...” 

“...A escrava gemendo, arrastava-se a si e ao filho 

       c) “Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa do marido.”  

“Mal lhe deram algum leite...” 

       d) “não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas”. 

 “Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa...”  

       e) .” “Querendo aprender depressa, aprendeu mal.” 

“Tal a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado.” 
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14.14.14.14. Observe a seqüência de frases curtas em “Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de 
guardar a criança por um instante, viria buscá-la sem falta”. Esse tipo de estrutura sugere que 

 

a) as estruturas longas são próprias do romance, e o narrador está consciente disso. 

b) o leitor se aborrece quando os períodos narrativos são longos e, por isso, não lê um conto 
integralmente. 

c) a situação apresentada exigia sigilo, pois a personagem estava se livrando do filho, 
mesmo contra sua vontade. 

d) o narrador pretende evidenciar a pressa da personagem para realizar seu intento: capturar 
a escrava. 

e) a pontuação, marcada principalmente por vírgulas, informa que as conjunções são 
absolutamente desnecessárias; devem, portanto, ser sempre suprimidas no texto escrito. 

 

15.15.15.15. Em qual das aplicações o pronome LHE evidencia o sentimento íntimo de indiferença do 
personagem em relação ao fato ocorrido?  

 

a) “...foi então que lhe ocorreu...” 

b) “...pediu-lhe a fineza de...” 

c) “...e não se lhe dava do aborto...” 

d)  “Cândido não lhe deu tempo...” 

e)  “Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado.” 
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PROPOSTAS DEPROPOSTAS DEPROPOSTAS DEPROPOSTAS DE    

REDAÇÃOREDAÇÃOREDAÇÃOREDAÇÃO  

 
PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA IIII    
 
Leia os segmentos (A e B) retirados do conto Pai contra mãe. 
 
A − “Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 

cem mil-réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do 
aborto.” 

 
 
B − “[...] Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e 

não se lhe dava do aborto. 
 
− Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. 

 
 
Compare-os com o segmento (C) transcrito do livro “O Processo de Bobigny”. 

 
C  A mulher era escrava […] antes mesmo que a escravidão tivesse nascido. 

Quando o cristianismo tornou-se uma religião do Estado, a mulher se tornou o 
‘demônio’, a ‘tentação’. Na Idade Média, a mulher é nada. A mulher do servo não é um ser 
humano. É um bicho a mais.[...] 

Fabrica-se para a mulher um destino: um destino biológico, um destino do qual 
dentre nós não se pode ter o direito de escapar. Nosso destino [...] é a maternidade. 

Um homem se define, existe, se realiza por seu trabalho, por sua criação, pela 
inserção que ele tem no mundo social. 

Uma mulher, ela, não se define senão pelo homem que a desposou e pelos filhos que 
teve.[...] 
 Mas por quê? 
 Para que essa escravidão? 
 Fins sociais pelos quais as mulheres não são consultadas.[...] 

O ato de dar a vida, como o ato de não dar a vida, é um ato voluntário, é um ato de 
responsabilidade.[...] 

E já que nós devemos dar fisiologicamente a vida, é preciso que nós decidamos ser 
livres e responsáveis, e sem o controle de ninguém. 

 
(HALIMI, Gisele. Le Procès de Bobigny. s. l. Éditions Gallimard, 2006) 

 
  

Que argumentos você apresentaria para contribuir com possíveis discussões sobre o tema 
abordado pelos segmentos em análise? Para isso, construa um texto do tipo dissertativo. 
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PROPOSTA IIPROPOSTA IIPROPOSTA IIPROPOSTA II    
 
 
A O Estado Brasileiro tem divulgado amplamente sua preocupação com as políticas de 

inclusão, chamando a atenção para uma tentativa de se respeitarem as diferenças do povo 
brasileiro.  
 Uma dessas políticas pode ser observada na Resolução Nº 1/2004 do Conselho 
Nacional de Educação (Art. 2º, § 1º) que dispõe: 
 

   “A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 
identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.” 

 
 
Agora leia o fragmento extraído do texto “Viva a diferença” abaixo transcrito. 
 

B Autistas junto aos perfeitamente "interados", deprimidos com os contentes, negros 
mais brancos, homos ao lado de heteros, altos, baixos, gordos demais e magros na medida; 
ricos e pobres com os remediados no meio; espinhentos, dentuços, lindos, feios, apenas 
bonitos, normais, louros, acajus, punks, clubbers, engravatados; fêmeas, machos, velhos, 
jovens e os na "flor da idade"; mancos, atletas, para ou tetraplégicos; gagos, mudos, cegos, 
surdos; obsessivos, compulsivos, tímidos ou medrosos, sensíveis e tudo o mais que possa 
tornar um ser desigual de um outro ou, melhor ainda, da maioria, só demonstram como a 
tolerância é a palavra-chave para a sobrevivência dentro de uma cultura de paz.  

 
(Folhaonline 04/06/2005) 

 
 A partir dos textos acima, reflita sobre o comportamento do povo brasileiro em relação à 
pluriculturalidade nacional. Como cidadão, redija uma carta à Sociedade Civil convocando todos 
a pensarem não sobre as diferenças, mas sim no que faz os homens serem iguais. 
 
 
IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE!    
 
Em ambas as propostas, não se esqueça de que seu texto deve: 
 

� Apresentar estrutura argumentativa completa; 
� ser escrito com caneta azul ou preta; 
� seguir a norma padrão culta; 
� ser escrito com um mínimo de 15 e um máximo de 25 linhas. 
 

Observações:Observações:Observações:Observações:    
 

a) Na produção da Proposta I é necessário que se coloque um TÍTULO;  
b) A proposta II deve: 

� seguir o padrão de carta; 
� ser assinada com a seguinte expressão: “Um Cidadão”. 

 
Os textos apresentados são material de reflexão e não devem ser copiados. 
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HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIA 

 

16.16.16.16. Considere os textos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

Texto 1 

“[no conjunto de suas idéias] apresenta dois pressupostos fundamentais: a idéia da 

possibilidade de descobrir leis que regem a organização e o funcionamento das sociedades; 

e a noção de que, de acordo com essas leis, seria possível estabelecer um processo de 

evolução da humanidade, que teria três estágios...” (Fonte: NEVES, Joana. História Geral a 

construção do mundo globalizado. - São Paulo: Saraiva, 2002, p. 367.) 

 

Texto 2 

“...pode ser considerado seguidor, continuador e ao mesmo tempo opositor de Hegel. 

Embora aceitasse o princípio da dialética, considerava que as ações e a consciência 

humanas seriam determinadas pelas condições concretas (materiais) da existência.”  (Fonte: 
NEVES, Joana. História Geral a construção do mundo globalizado. - São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 367.) 

 

Os textos 1 e 2, resumem idéias que, respectivamente, devem ser atribuídas a 

 

a) Hegel e Comte. 

b) Marx e Engels. 

c) Comte e Marx. 

d) Malthus e Marx. 

e) Ricardo e Malthus. 

 

17.17.17.17. Analise com atenção a imagem abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA, em 
relação a ela: 

 

a) Trata-se da saudação da Aliança Nacional Libertadora de 
inspiração comunista. 

b) Trata-se da saudação da Ação Integralista Brasileira, de 
inspiração fascista. 

c) Era o símbolo dos revolucionários constitucionalistas de 
São Paulo em 1932. 

d) Foi o símbolo usado pelos revolucionários de 1935, na 
Intentona Comunista. 

e) Foi o símbolo usado pela Aliança Liberal, que lançou o 
nome de Getúlio Vargas à presidência da República. 
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18.18.18.18. Para a expressão Primeira República Brasileira, podemos atribuir como verdadeiro que: 

 

a) Foi o período da história do Brasil também conhecido como República Velha, estende-se 
de 1889 a 1930. 

b) Foi o período da história do Brasil em que predominou a agricultura de exportação, 
baseada no binômio pequena propriedade e diversidade da produção. 

c) Foi o período da história do Brasil profundamente marcado pela ruptura com relação ao 
Império, sobretudo pela sua natureza antioligárquica. 

d) Foi um período da história brasileira, que se estende de 1889 a 1937, quando tem início o 
Estado Novo. 

e) A Primeira República Brasileira corresponde a República do Café-com-leite, cujo 
nascimento data de 1930, quando Getúlio Vargas assume o comando do Governo brasileiro.   

 

19.19.19.19. “PB ainda tem eleição à moda dos coronéis” – A Notícia veiculada pelo Jornal Correio da 

Paraíba (24 de agosto de 2008 – Política, A3) faz alusão a um fenômeno da política 
brasileira, o Coronelismo.  

 

Sobre o Coronelismo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O coronelismo foi extirpado da cena política brasileira com o advento do Estado 
Republicano. 

b) Os coronéis eram grandes fazendeiros do interior do Nordeste brasileiro, que tinham o 
seu poder legitimado pela capacidade de dialogar e construir consensos. 

c) O coronelismo tinha base familiar e urbana. 

d) Chamavam-se eleições de clavinote processos eleitorais em que os eleitores, sob a 
proteção dos coronéis, escolhiam livremente os seus candidatos.   

e) O coronelismo foi um sistema de troca eleitoral: de um lado, proteção e favores; do outro 
lado, a garantia do voto seguro e controlado. 

   

20.20.20.20. Sobre a Revolução Russa, podemos afirmar que 

 

a) denomina-se Revolução de Fevereiro a fase marcada pela chegada ao poder dos grupos 
considerados radicais, dentre eles Lênin e Trotski. 

b) a Revolução de Fevereiro instituiu um Governo Provisório, cuja primeira ação foi retirar 
a Rússia da Guerra, a Primeira Guerra Mundial. 

c) bolcheviques e mencheviques eram correntes antagônicas do Partido Operário Social-
Democrata Russo, criado no final do século XIX sob a inspiração das idéias marxistas. 

d) após a morte de Lênin, abriu-se uma disputa pelo poder dentro do Partido Comunista, 
vencida por Josef Stalin, fervoroso defensor da teoria da Revolução Permanente. 

e) o governo de Stalin reafirmou as idéias marxistas, sobretudo pelo esforço em consolidar 
os sovietes, afastando, assim, a URSS da idéia de um socialismo estatal-burocrático.     
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21.21.21.21. Considere as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Entre 1920 e 1930 os trabalhadores brasileiros constituíam uma massa abandonada, sem 
garantia de emprego, nem direito a férias e com uma jornada de trabalho que poderia 
chegar a 14 horas. 

II. Foi Getúlio Vargas que instituiu, ainda no governo provisório, a jornada de 8 horas 
semanais, e em 1940, o salário mínimo. 

III. Em 1943, Getúlio Vargas criou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que na 
prática pretendia ser um instrumento de conciliação, coordenação e cooperação das 
classes trabalhadoras. 

IV. Além dos direitos trabalhistas, Getúlio Vargas estimulou a organização dos trabalhadores 
em sindicatos independentes, combatendo, assim, o sindicalismo corporativista. 

V. Estado Novo é a denominação para o período ditatorial da era getulista, teve início em 
1937 e estendeu-se até 1945.   

 
a) somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) somente as afirmativas IV e V estão erradas. 

d) somente a afirmativa IV está errada. 

e) as afirmações I e IV estão erradas e as demais corretas. 

    

22.22.22.22. “Depois de Madri e de Londres, ainda há grandes cidades! / O mundo não acabou, pois que 

entre as ruínas / outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora...” (Carta a Stalingrado). 

 
O trecho acima é parte de um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade, que vivenciou a 
época da Batalha de Stalingrado.  

 
Sobre essa batalha, analise as afirmativas abaixo: 

 
04 – A Batalha de Stalingrado aconteceu na cidade de mesmo nome, na antiga URSS. 

08 – Os combates em Stalingrado se desenvolveram entre setembro de 1914 e fevereiro de 1918. 

15 – A Batalha de Stalingrado assinala uma importante vitória do exército russo e o fim do 
mito da invencibilidade alemã. 

16 – Com a capitulação do exército alemão frente às tropas russas, alterou-se radicalmente o 
curso da guerra na Europa dos Aliados. 

23 – A Batalha de Stalingrado é avaliada hoje como um acerto estratégico de Hitler, no seu plano 
de dominar toda a Europa e “barrar” o avanço do comunismo sobre este Continente.  

 
Assinale a alternativa que corresponde à soma das afirmativas verdadeiras 

 
a) 28. b) 27. c) 35. d) 39. e) 42. 
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23.23.23.23. Considere as seguintes afirmações sobre o Governo do Presidente João Goulart, e, em 
seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. Após a renúncia de Jânio Quadros, teve início um movimento de liderança udenista, 
visando impedir a posse do vice-presidente João Goulart. Este assumiria a presidência 
após o Congresso votar uma emenda constitucional instituindo o sistema parlamentarista. 

II. Ficou conhecido como Frente Legalista o movimento liderado pelo então governador do 
Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que tinha como objetivo garantir o cumprimento da 
Constituição e, portanto, a posse de João Goulart na Presidência da República. 

III. O Presidencialismo foi restaurado somente em 1963 através da realização de um 
plebiscito nacional. 

IV. Uma das ações mais polêmicas do Governo João Goulart foram as chamadas Reformas 
de Base, dentre as quais, a Lei de Remessas de Lucros e a Lei da Reforma Agrária. 

V. As Reformas de Base propostas por João Goulart desagradaram ao capital estrangeiro, ao 
empresariado brasileiro ligado às multinacionais, aos parlamentares e oficiais ligados à 
Escola Superior de Guerra, e aos setores mais conservadores da Igreja Católica, que, 
como reação, apoiaram o golpe de 1964.  

 

a) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 

b) as afirmativas I, III e V estão corretas, enquanto que a afirmativa II está errada; 

c) apenas a afirmativa IV está errada; 

d) apenas as afirmativas II, III e V estão corretas; 

e) todas as afirmativas estão corretas. 

 

24.24.24.24. Seu governo foi chamado de a era do nacional-desenvolvimentismo; sua preocupação 
primeira era industrializar o Brasil, por isso criou o Plano de Metas, que pretendia fazer o 
país “crescer 50 anos em apenas 5”. 

 

As informações acima referem-se ao governo do Presidente 

 

a) Getúlio Vargas. 

b) Jânio Quadros. 

c) José Sarney. 

d) Juscelino Kubitschek. 

e) João Goulart. 
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25.25.25.25. Sobre o Decreto 477 (Brasil, fevereiro de 1969), podemos afirmar que 

 

a) autorizava a expulsão de estudantes e a aposentadoria de professores das Universidades brasileiras. 

b) permitiu ao Governo Federal intervir em sindicatos, sobretudo em Contagem (MG) e 
Osasco (SP), cidades onde ocorreram greves operárias em 1968 contra o arrocho salarial. 

c) deu poderes ao Governo para intervir na organização dos Festivais de música e, assim, 
evitar que surgissem novas músicas de protesto como Caminhando-Para não dizer que 

não falei de flores. 

d) fez parte do processo de endurecimento da ditadura e instituiu a Lei de Segurança Nacional. 

e) declarou todas as greves ilegais e colocou os principais sindicatos sob intervenção.   

 

26.26.26.26. “A Lei da Anistia garante indulto aos que cometeram crimes políticos ou ‘conexos’. Aos 

militares, só aos punidos com fundamento em algum Ato Institucional...” (Batalha Pela 
Memória – A Guerra dos 29 Anos. Revista Caros Amigos, setembro de 2008, p. 31.). 

 

Sobre as expressões destacadas em negrito, podemos afirmar, EXCETO:  

 

a) A Lei da Anistia de 1979 torna possível a volta dos primeiros brasileiros exilados no exterior 
pela Ditadura Militar, dentre eles,  Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luís Carlos Prestes. 

b) A Lei da Anistia foi um ato marcante do governo do general João Batista Figueiredo, e 
deve ser entendida como parte do processo de abertura política "lenta, gradual e segura" 
iniciada ainda no governo do general Ernesto Geisel. 

c) A Lei da Anistia beneficiou políticos exilados, que recuperaram os seus direitos políticos, 
mas também beneficiou os torturadores da ditadura, os que tinham atuado nos órgãos de 
repressão, criando para o país a incômoda idéia de que a tortura é anistiável.   

d) No contexto da Ditadura Militar, Atos Institucionais eram decretos utilizados para 
regulamentar o Regime. O primeiro deles (AI-1) data de 1964. 

e) No contexto da Ditadura Militar, Atos Institucionais eram decretos do Executivo, o mais 
famoso deles ficou conhecido como AI-5, o qual estabeleceu o Bipartidarismo, com a 
criação de dois partidos, ARENA e MDB.  

 

27.27.27.27. A despeito da reeleição para um segundo mandato, o governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), enfrentou forte oposição. Nos meios sindicais, a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), apesar de liderar a maioria dos sindicatos do país, polarizou sua ação 
com a Força Sindical, cuja ação baseava-se no chamado sindicalismo de resultado. Esse 
modelo sindical caracterizou-se por: 

 

a) Não ser ideológico. 

b) Ter liderança personalizada. 

c) Ser oportunista. 

d) Ter rompido a unidade sindical. 

e) Todas as opções estão corretas.  
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28.28.28.28. Leia com atenção o diálogo abaixo:  

 

“Mamãe, estou com fome. Por que hoje não temos pão para comer? 

Porque seu pai foi despedido da padaria onde ele trabalhava. 

Por que mandaram ele embora? 

Por causa da crise econômica. 

Por que tem crise? 

Porque há pão demais no mercado!” 

 (Fonte: SCHMIDT, Mário Furley. Nova história crítica. São Paulo: Nova Geração, 2005, p. 537.) 

 

O século XX foi marcado por diversas crises econômicas nos países capitalistas e socialistas. A 
história que você acaba de ler ilustra 

 

a) a crise do petróleo entre 1973 e 1975.  

b) a crise na Espanha, durante a Guerra Civil que dividiu o país em republicanos e 
nacionalistas. 

c) a crise que começou em 1929 e levou o mundo capitalista a Grande Depressão. 

d) a crise na economia alemã depois da derrota do Terceiro Reich. 

e) a crise econômica no bloco socialista, que levou a desintegração da URSS. 

 

29.29.29.29. No que se refere à Primeira Guerra Mundial, analise as afirmações abaixo, considerando-as 
verdadeiras (V) ou falsas (F), e, em seguida, marque a alternativa que corresponde à 
seqüência CORRETA. 

 

I. O ano de 1917 foi decisivo para a Primeira Guerra Mundial, pois foi marcado pela saída 
da Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito. 

II. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra, por isso sofreu retaliações e 
humilhações, sendo obrigada a pagar indenizações previstas no Tratado de Versalhes. 

III. Diante das derrotas e das dificuldades e frente à proposta de paz apresentada pelo 
presidente norte-americano Woodrow Wilson, os chamados quatorze pontos, a Alemanha 
rendeu-se. 

IV. O nacionalismo é um elemento presente na Europa em guerra. Na França, recebeu o 
nome de revanchismo e alimentava o ódio aos alemães.  

V. A Liga das Nações, organismo criado com o objetivo de garantir a paz mundial, já nasceu 
enfraquecida, pois não participavam deste organismo a Alemanha (derrotada), a Rússia 
(governo comunista) e os Estados Unidos (descontentes com algumas das decisões 
tomadas em Versalhes). 
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A seqüência CORRETA é: 

 

a) V - V - V - V - F. 

b) F - V - V - V - F. 

c) V - V - V - V - V. 

d) V - F - F - V - V. 

e) F - V - V - F - V. 

 

30.30.30.30. “O modelo aprovado pelos constituintes resultou numa concentração ainda mais aguda de 

poderes no governo central, o que causa um desequilíbrio na harmonia do sistema 

democrático. Esse presidencialismo imperial levou ao enfraquecimento do Congresso e do 

sistema partidário”. (Fonte: Revista Veja: Edição 2081, de 08 de outubro de 2008, p. 77).   

 

A frase acima é do filósofo Roberto Romano, da Unicamp, citado na Reportagem Ulysses 

Guimarães: 20 anos da Constituição Cidadã, de Veja. Analisando-a à luz da Constituição de 
1988, podemos confirmá-la através 

 

a) das constantes intervenções do Executivo no Judiciário, caracterizando o 
Presidencialismo Imperial. 

b) da incapacidade do Governo Federal em dialogar com o Congresso, partidos políticos e 
sociedade civil. 

c) do desgaste do Congresso e dos partidos políticos, que não conseguem atender às 
expectativas do cidadão brasileiro.  

d) das Emendas Constitucionais que alteraram o texto constitucional de 1988.  

e) do grande número de Medidas Provisórias oriundas do Executivo. 
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GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA 

 

31.31.31.31. O Desenvolvimento urbano sustentável é importante para melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos. Um exemplo de estratégia de ordenamento, regulamentando o uso e a ocupação do 
território municipal, especialmente do solo urbano, é 

 

a) a criação de uma rede segura e rápida de transportes individuais. 

b) a coleta seletiva dos resíduos sólidos nos condomínios fechados. 

c) o aumento da concorrência entre as cidades médias, incentivando seu desenvolvimento 
econômico. 

d) a valorização do patrimônio cultural para promover o turismo. 

e) o Plano Diretor do Município e o Estatuto da Cidade. 

 

32.32.32.32. “2 Milhões de paraibanos vivem na região mais pobre do Estado. As cidades localizadas no 
Semi-Árido apresentaram indicadores sociais mais baixos,  de acordo com o Atlas do 
Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud).”  (Correio da Paraíba, 13/04/2008).  

 

Para a definição do IDH, utilizada nessa pesquisa, foram consideradas três dimensões do 
desenvolvimento humano: 

 

a) Expectativa de vida, taxa de natalidade e renda per capita. 

b) Renda per capita, taxa de importações e longevidade. 

c) Longevidade, educação e renda. 

d) Educação, taxa de exportação e renda. 

e) Taxa de exportação; renda per capita e educação. 

 

33.33.33.33. A expressão “relevo” não designa a matéria, mas as formas da crosta terrestre, produzidas pelos 
agentes internos e externos que nela atuam. Sobre o relevo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Nas praias, o trabalho de acumulação eólica, forma, muitas vezes, as frentes de cuetas, 
que são reservas de areia, que contribuem para proteger a planície costeira. 

b) Nas regiões áridas, predominam as formas de relevo suaves e arredondadas, por causa da 
desagregação mecânica do material rochoso e da ação das chuvas irregulares. 

c) O Planalto da Borborema, como todos os planaltos, caracteriza-se por ser mais alto que as 
depressões circundantes, pois suas estruturas rochosas oferecem maior resistência à erosão. 

d) Os rios são importantes agentes de construção e modelagem do relevo, atuam na 
sedimentação dos planaltos e na erosão das planícies. 

e) As depressões circundam as planícies e foram geradas pela acumulação de rochas cristalinas. 
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34.34.34.34. As idéias malthusianas foram muito discutidas durante o século XVI e no final do século 
XVIII. Henfil, nos quadrinhos abaixo, ironiza a teoria Neomalthusiana.  

 
(O Globo, 25/06/2003) 

Quais das afirmações abaixo são a base dos argumentos NEOMALTHUSIANOS? 

 
I. Um rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico. 

II. Os índices de crescimento populacional diminuem à medida que o nível de vida da 
população aumenta. 

III. Existiriam áreas superpovoadas onde a fome, a miséria e a pobreza estariam diretamente 
ligadas às elevadas taxas de natalidade ou seriam agravadas por estas taxas. 

IV. Na comparação de Malthus entre a produção de alimentos em progressão aritmética 
(1,2,3,4...) e a população em progressão geométrica (1,2,4,8...), não foi levado em conta o 
progresso técnico para a agricultura.  

 
a) Apenas I e II 

b) apenas II e IV 

c) Apenas I, II e III 

d) Apenas I e III 

e) Apenas I, III e IV 
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35.35.35.35. Qual das características abaixo NÃO corresponde à realidade do Espaço Geográfico 
Paraibano, no que se refere à sua situação geográfica e aos seus aspectos ambientais? 

 
a) O Estado da Paraíba apresenta forma alongada no sentido Leste-Oeste, fazendo parte da 

porção mais oriental da Região Nordeste do Brasil. 

b) O relevo predominante é de origem geológica recente e apresenta planícies,,planaltos, serras e vales. 

c) A depressão sertaneja constitui áreas relativamente baixas (250 a 300 m) e planas, 
desenvolvidas entre a Escarpa Ocidental da Borborema e os alinhamentos de serras 
fronteiriças com os Estados vizinhos. 

d) As regiões do Polígono das secas estão localizadas a sotavento do planalto da 
Borborema, que age como uma barreira natural às massas de ar úmidas litorâneas. 

e) O Agreste apresenta atividades agropecuárias bem desenvolvidas e intensa ocupação do 
solo. A cidade de Campina Grande é seu principal centro urbano. 

 

36.36.36.36. Interprete os climogramas abaixo: 

 
Fonte: www.inmet.gov.br  e  www.weatherbase.com, 2007. 

 
Leia atentamente as afirmações a seguir:  

 
I. Acapulco apresenta chuvas bem distribuídas durante o ano todo. 

II. Manaus apresenta elevada umidade decorrente de sua proximidade da floresta e dos rios 
amazônicos. 

III. Manaus apresenta clima equatorial. 

IV. Acapulco apresenta pequenas variações de temperaturas. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
a) Apenas I, II e III. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas III. 



CEFET-PB Vestibular 2009 

 

Geografia 23

37.37.37.37. A terceira Revolução Industrial, ou Revolução técnico-científica, surgiu nos países 
desenvolvidos e propagou-se para os países subdesenvolvidos, criando novas realidades e 
problemas sociais.  

 
Marque a alternativa que melhor caracteriza o atual mercado de trabalho brasileiro: 

 
a) Redução dos processos de terceirização. 

b) Ampliação do desemprego estrutural. 

c) Crescimento do setor secundário. 

d) Diminuição da qualificação profissional. 

e) Elevação da ocupação no setor primário.    

 

38.38.38.38. Sobre o processo Industrial no mundo, leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

 
a) A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu 

em quatro estágios: artesanato, manufatura, indústria e revolução técnico-científica. 

b) Atualmente, com a revolução técnico-científica, tende-se a redividir os setores da 
atividade econômica em quatro, incluindo o setor quaternário, que abrange a pesquisa de 
alto nível (biotecnologia, robótica, aeroespacial, etc.). 

c) A industrialização não ocorreu de forma homogênea em todos os países 
subdesenvolvidos; foram implantados dois modelos econômicos: a industrialização 
substitutiva de importações e as plataformas de exportações. 

d) A concentração do capital industrial deu origem aos monopólios e oligopólios. 

e) O setor terciário é o que vem apresentando os menores índices de crescimento, devido ao 
seu caráter restrito, ou seja, por reunir um menor número de atividades. 

 

39.39.39.39. A figura abaixo representa uma área de formação pioneira sob influência marinha e fluvio-
marinha. Respeitando a ordem do esquema, marque a alternativa que define o tipo de 
vegetação representada. 

 

1 

2 

 

 

a) Mata atlântica e campos. 

b) Buritizal e herbácea. 

c) Campestre e manguezal. 

d) Manguezal e herbácea. 

e) Cerrado e mata atlântica. 
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40.40.40.40.  A respeito da Nova Divisão Internacional do Trabalho, analise atentamente as afirmações 
abaixo: 

 

I. A Divisão Internacional do Trabalho estruturou-se a partir de uma relação de trocas 
desiguais entre as metrópoles e as colônias e permaneceu posteriormente entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

II. Nessa etapa do Sistema Capitalista, com a Globalização econômica e financeira, deixa de 
existir a DIT clássica, caracterizada pelas relações entre os países desenvolvidos e os 
países subdesenvolvidos. 

III. Os países desenvolvidos concentram o capital financeiro, a produção de mercadorias 
industriais de alta tecnologia e as sedes das multinacionais. 

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões): 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas I e III. 

e) I , II e III 

 

41.41.41.41. Considerando a disponibilidade hídrica do planeta, é CORRETO afirmar que: 

 

a) A água dos oceanos e mares apresenta volume muito superior ao encontrado nos 
continentes, mas, para consumo humano, exige sua conversão em água doce, em usinas 
de dessalinização. 

b) A água acumulada nos aqüíferos subterrâneos, apesar de apresentar volume inferior 
àquele acumulado na superfície, em rios e em lagos, tem distribuição homogênea nas 
diversas unidades geológicas do Globo. 

c) A água é um recurso natural não renovável, pois a Terra é um sistema fechado, não 
perdendo nem ganhando matéria. 

d) Toda a água disponível na Terra é potável, ou seja, pode ser usada para suprir as 
necessidades dos seres vivos. 

e) As calotas polares armazenam a maior parte da água doce e de mais fácil aproveitamento 
do planeta. 
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42.42.42.42. Com base em seus conhecimentos sobre os movimentos migratórios mundiais e com a ajuda 
do mapa abaixo, marque a alternativa INCORRETA: 

 
Fontes: ONU/International Migration Report/2002, CDE e Trends in Internacional Migration/2001. 

 

a) Os países desenvolvidos são o principal destino dos estrangeiros provenientes da China, 
do México, da Índia e da Indonésia. 

b) A chegada de migrantes de países ou regiões pobres não constitui um problema para os 
países ricos; pelo contrário, esses países necessitam dessa força de trabalho. 

c) Os refugiados são imigrantes que têm de deixar a região de origem em virtude de 
desastres ambientais, conflitos ou perseguições. 

d) A partir dos anos 1980, nações que anteriormente eram fornecedoras de imigrantes, como 
Itália, Grécia e Portugal, passam a receber estrangeiros. 

e) O principal destino dos imigrantes do Norte da África é a Europa Ocidental. 

 

43.43.43.43. O crescimento vegetativo da população consiste 

 

a) na elevação do índice de natalidade. 

b) na relação entre as taxas de natalidade e de mortalidade. 

c) no crescimento populacional decorrente da migração. 

d) no número de nascidos vivos em cada mil habitantes. 

e) no aumento da longevidade devido à melhoria das condições de vida da população. 
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44.44.44.44. “CRISE FINANCEIRA SE MANTÉM APESAR DO SENADO AMERICANO APROVAR 
SOCORRO PARA OS BANCOS” (O Norte, 03/10/2008) - Os noticiários econômicos não 
param de mencionar os impactos da crise econômica que começou no país mais importante 
da economia capitalista. 

 
Sobre esse panorama da economia globalizada, é INCORRETO afirmar que 

 
a) a exigência de alto investimento de capital e de tecnologia de ponta aprofunda as 

diferenças entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. 

b) na economia globalizada, um país depende do outro, e as crises econômicas alastram-se 
como epidemias por todo o mundo. 

c) o investimento especulativo é considerado positivo e desejável por todos os países, pois 
auxilia o crescimento econômico com a instalação de novas empresas e a expansão e 
modernização das já existentes. 

d) o fluxo financeiro e de informações, as trocas de mercadorias e os deslocamentos 
populacionais exercem papel fundamental no processo de globalização. 

e) a economia mundial encontra-se completamente vinculada às operações realizadas nas 
bolsas de valores e dependem delas. 

 
45.45.45.45. O Brasil possui 12 regiões hidrográficas definidas pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos - CNRH; nestas regiões, as condições de acesso à água, bem como sua distribuição 
são bastante diferenciadas. 

 
Em relação aos problemas hídricos brasileiros, qual dos fatores abaixo relacionados é INCORRETO? 

 
a) Apesar de provocar a perda da biodiversidade, a redução da cobertura vegetal não está 

diretamente relacionada aos problemas hídricos. 

b) Em um século, a população brasileira aumentou três vezes, e o consumo de água foi 
multiplicado por seis. 

c) As atividades agropecuárias, de forma inadequada, provocam o acúmulo de agrotóxicos e 
nutrientes no solo e na água. 

d) Apenas 20% do esgoto urbano passam por alguma estação de tratamento antes de 
chegarem aos cursos d’água. 

e) Convivemos com a cultura do desperdício, provocado pelos usuários e por falhas no 
sistema de abastecimento de água. 

 


