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• Pontualidade da entrega. 
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• Manuscrito. 
• Letra legível. 
• Não rasure. 

 
1 – Considere os gráficos sobre a urbanização no Brasil.  

 
Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, explique  
  
a) a mudança do predomínio da população rural para o da população urbana;  
  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) o fenômeno da urbanização, na última década acima representada, comparando as regiões 

Nordeste e Sudeste.   
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

2 - O Congresso Nacional aprovou a Lei n.º 10.257, em vigor desde 10 de outubro de 2001, 
conhecida como Estatuto da Cidade. Esta Lei estabelece as diretrizes gerais da política urbana 
brasileira, fornecendo instrumentos urbanísticos para o desenvolvimento das funções sociais, do 
uso e da gestão da cidade. 
 
(Adaptado de “Estatuto da Cidade: Guia para Implementação pelos Municípios e Cidadãos”. Brasília: Instituto 
Pólis/Laboratório de Desenvolvimento Local, 2001.) 
 
a) Aponte dois aspectos da urbanização brasileira, manifestados especialmente a partir da 

segunda metade do século XX, que produziram a necessidade de uma lei para orientar a 
política urbana do país. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) O Plano Diretor, instrumento de planejamento urbano que consta da Constituição de 1988, foi 

reforçado no Estatuto da Cidade e é obrigatório para algumas categorias de municípios 
brasileiros. Destaque duas diretrizes de planejamento urbano que o Plano Diretor Municipal 
pode adotar para que seja garantido o direito de todos à cidade.  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
3 – Explique a afirmativa: "Como pioneiros das grandes navegações dos séculos XV e XVI, 
Portugal e Espanha exploraram grandes riquezas nas colônias e feitorias da América, da África e 
da Ásia. Mas, apesar disso, não conseguiram acumular o capital necessário para a Revolução 
Industrial do século XIX".  
   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
4 - Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante 
acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. 
E foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isto não foi acidental. (Eric Hobsbawm. A era das 
revoluções: 1789-1848, 1986.) 
 
Aponte dois fatores que justifiquem a importância dada pelo texto à Revolução Industrial e indique 
dois motivos do pioneirismo britânico.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

5 - A tecnologia tem sido o catalizador da mudança social desde antes do matemático grego 
Arquimedes demonstrar que a água pode ser levantada para irrigar um terreno ressecado acima 
de um fluxo de água, por meio de um mecanismo contínuo propulsor dentro de um tubo flexível. 
Contudo, ao mesmo tempo, a diferença entre os contemplados e os tecnologicamente carentes 
tornou-se um abismo. Para cada um que agora compra sua passagem de avião, trem e ingresso 
de teatro online, milhões ainda esperam pela eletricidade e por água limpa corrente. (Adaptado de: 
JARDINE, L. Como a tecnologia afeta a transformação social. In: SWAIN, H. Grandes questões da História. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2010. p.255-259.) 
 
a) Com base no texto, descreva duas características fundamentais da Revolução Industrial inglesa 

do século XVIII. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) Discuta as relações entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social no mundo 

contemporâneo.  
   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
6 – Observe a figura.  
 
A inauguração da estação da Estrada de Ferro Central do 
Brasil em 1870 simboliza uma aparente contradição: o Brasil 
era um país escravocrata ao mesmo tempo que buscava 
instalar as novas e modernas máquinas e tecnologias 
oriundas da Revolução Industrial. O trem era, assim, o 
símbolo da modernização. 
 
A partir dessa afirmação, discuta a importância da estrada 
de ferro na manutenção das relações escravistas na 
economia brasileira do século XIX.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
7 - Na Europa, até o século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O 
velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também 
da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. 
Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da 
Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua 
semelhança com o que havia antes. (Adaptado de Eric Hobsbawm, O que a história tem a dizer-nos sobre a 
sociedade contemporânea?, em: Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 37-38.) 
 



 

a) Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao 
passado? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) De que maneiras a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX alterou o sistema de 

produção?  
   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
8 - "A Revolução Inglesa estimulou o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. O Parlamento 
adotou diversas medidas favoráveis aos negócios da burguesia. No final do século XVIII, a 
Inglaterra foi o primeiro país do mundo a instalar fábricas que utilizavam máquinas a vapor. 
Começava, então, a Revolução Industrial". (Schmidt, Mário. "Nova História Crítica". São Paulo: 
Nova Geração, 2002).  
 
Analise o texto, destacando os principais fatores que contribuíram para a Revolução Industrial.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

    
9 - Com a globalização, ampliaram-se os horizontes geográficos e os incentivos das 
multinacionais para segmentar suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas 
fábricas em diversos países. As etapas de produção que agregam menos valor a um produto 
podem ser transferidas para países onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que 
agregam mais valor permanecem em países com níveis salariais mais altos. O Brasil, porém, não 
tem se beneficiado dessa tendência. Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de 
desindustrialização. Adaptado de GUEDES, P. “Olho nos banqueiros e nos políticos!” Revista Época, 09 abr. 2012. 
 

a) Caracterize o que é globalização. 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
 
 
 



 

 
b) Indique dois países que, nas últimas décadas, vêm se destacando como destino de 

investimentos industriais. 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
c) Explique por que a ascensão desses países põe o Brasil sob o risco de uma 

desindustrialização.  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
10 - Uma das características da globalização capitalista é a uniformização dos padrões de 
consumo. Para tanto, os shopping centers transformaram-se em espécies de templos, onde 
marcas de produtos de todo o mundo estão concentradas à disposição dos consumidores, 
aproximando os lugares e uniformizando costumes. A intensa publicidade das marcas distribuiu 
por outros centros comerciais essa nova forma e ampliou a padronização para camadas sociais 
mais baixas. Com base no exposto, 
 
a) Identifique o mecanismo comercial adotado no processo de globalização capitalista que 

possibilita que essa padronização se materialize;  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Cite dois elementos essenciais que contribuíram para esse processo de padronização.  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
11 - “O Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, e uma 
capacidade de impor uma soberania, sobre um povo, num dado território com fronteiras, com uma 
moeda própria e forças armadas” 
 
Por que a globalização enfraquece o estado-nação? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  



 

12 – Leia o texto abaixo. 
 

O mundo como fábula, como perversidade e como possibilidade 
 

Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisto um paradoxo 
pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso 
das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que 
autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há, também, referência obrigatória à 
aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade. 
Todos esses, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, 
permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. 

De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é 
verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos 
considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como 
nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a 
globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 
globalização. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 17-18.  
 
A ideia da “globalização como fábula”, destacada no Texto acima, torna-se ainda mais expressiva, 
se levamos em conta certas definições de fábula, apresentadas no dicionário: mitologia, lenda, 
narração de coisas imaginárias. 
 
Explique o que o autor quer dizer ao mencionar a existência de três mundos num só.  
 
a) Globalização como fábula 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) Globalização como perversidade 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
c) Uma outra globalização 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
13 - Entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o transporte ferroviário 
predominava nos fluxos terrestres de mercadoria e passageiros. Com o passar dos anos foi 
substituído pelo transporte rodoviário.  
 
 



 

 
Identifique as razões da deterioração desse sistema de transporte? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
14 – Assim, era possível crescer apostando no consumo de bens duráveis dos segmentos mais 
endinheirados da classe média que perfaziam um mercado de cerca de vinte milhões de pessoas, 
pouco mais de 20%  da população. O Estado, cujo caixa estava reforçado por novos impostos e 
pelos empréstimos internacionais, continuaria investindo em grandes obras, estimulando o 
mercado de construção civil, que passaria a crescer cerca de 15%  ao ano até 1973. NAPOLITANO, 
Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p.149 (Adaptado). 
 
O período de grande crescimento da economia sob o governo Médici alimentou as esperanças de 
um “milagre” que pudesse conduzir o Brasil ao tão sonhado Primeiro Mundo. 
 
A respeito da economia brasileira neste período, 
 
a) caracterize o papel do fechamento do sistema político, especialmente pós AI-5, para a 

aceleração da economia durante o governo Médici. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
b) explique dois fatores que produziram a crise da economia brasileira, já no final do governo 

Médici, e o fim do “milagre econômico”.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
15 - No final de março de 1964, civis e militares se uniram para derrubar o presidente João 
Goulart, dando um golpe de Estado, tramado dentro e fora do país. Entre uma data e outra, 1964 
e 1985, o Brasil passou por um turbilhão de acontecimentos. A economia cresceu, alçando o país 
ao oitavo PIB mundial. Mas, igualmente, cresceram a desigualdade e a violência social, 
alimentadas em boa parte pela violência do Estado. A vida cultural passou por um processo de 
mercantilização, o que não impediu o florescimento de uma rica cultura crítica ao regime. Os 
movimentos sociais, vigiados e reprimidos, não desapareceram; tornaram-se mais diversos e 
complexos, expressão de uma sociedade que não ficou passiva diante do autoritarismo.  
 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 7-8 (Adaptado)  
 
No ano de 2014, foram intensos os debates e discussões públicas sobre os cinquenta anos do 
golpe militar, o qual deu início ao nosso último período ditatorial, que se estendeu até 1985.  
 
 



 

A respeito do processo político que levou ao golpe e a posterior ditadura,  
 
a) cite dois aspectos da crise do governo João Goulart (1961-1964) que contribuíram para a sua 

queda.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) aponte duas formas de contestação ao regime militar que confirmam a ideia, expressa na 

citação de Marcos Napolitano, de que a sociedade não foi impotente em relação ao poder 
ditatorial.  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
16 – A chamada “abertura política”, do final da década de 1970 e início da década de 1980, foi um 
fator importante, ao lado de outros, para o encerramento do regime militar e para a 
redemocratização brasileira. Caracterize essa “abertura”, citando dois exemplos de ocorrências 
relacionadas a ela.  
   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
17 – Analise a foto, a seguir, tirada durante o período do 
Regime Militar no Brasil (1964-1985). 
 
Identifique e descreva dois elementos da foto que 
permitam caracterizar o Regime Militar no Brasil. 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
18 – O papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) alterou-se desde sua origem 
em 1949. A Otan é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o 
qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a 
democracia, a paz e a segurança dos seus integrantes. No começo dos anos de 1990, em função 
dos conflitos nos Bálcãs, a Otan declarou que a instabilidade na Europa Central afetava 
diretamente a segurança dos seus membros. Foi então iniciada a primeira operação militar fora do 
território dos países-membros. Desde então ela expandiu sua área de interesse para África, 
Oriente Médio e Ásia. BERTAZZO, J. Atuação da Otan no Pós-Guerra Fria: implicações para a segurança nacional 
e para a ONU. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, jan.-jun. 2010 (adaptado).  
 
 



 

 
Os objetivos dessa organização, nos diferentes períodos descritos, são, respectivamente:  
 

a) Financiar a indústria bélica – garantir atuação global.    
b) Conter a expansão socialista – realizar ataques preventivos.    
c) Combater a ameaça soviética – promover auxílio humanitário.    
d) Minimizar a influência estadunidense – apoiar organismos multilaterais.    
e) Reconstruir o continente devastado – assegurar estabilidade geopolítica.    

 
19 – Leia a charge.  

 
Cada uma das personagens adota uma forma diferente de designar os países “não 
desenvolvidos”, porém, atualmente tem-se adotado a terminologia “países em desenvolvimento” 
porque   
 

A) representa melhor a ausência de desigualdades econômicas que se observa hoje entre 
essas nações.     

B) facilita as relações comerciais no mercado globalizado, ao aproximar países mais e menos 
desenvolvidos.     

C) indica que os países estão em processo de desenvolvimento, reduzindo o estigma inerente 
ao termo “subdesenvolvidos”.     

D) demonstra o crescimento econômico desses países, que vem sendo maior ao longo dos 
anos, erradicando as desigualdades.     

E) reafirma que durante a Guerra Fria os países que eram subdesenvolvidos alcançaram 
estágios avançados de desenvolvimento.    

   
20 –As indústrias costumam ser classificadas de acordo com vários critérios. Entre eles, os mais 
comuns são o tipo de tecnologia empregada e a finalidade da produção.  Ser protagonista box: 
geografia, ensino médio: volume único/ Organizadora Edições SM: obra coletiva concebida edesenvolvida e reproduzida 
por Edições SM – 1 ed – São Paulo, 2014, p. 304. 
 
Sobre os diferentes tipos de indústrias e a sua dinâmica espacial, analise as afirmativas e marque 
V para verdadeiro ou F para falso. 
 

A) ( ) As indústrias de bens de produção ou de base produzem bens para outras 
indústrias, gastam muita energia e transformam grandes quantidades de matérias-primas, 
exemplos, petroquímicas, metalúrgicas, siderúrgicas, entre outras.    

B) ( ) As indústrias de ponta são conhecidas como indústrias de alta tecnologia ou high 
tech, caracterizam-se por vultosos investimentos em ciência e tecnologia, uso de mão de 
obra altamente qualificada, exemplos, microinformáticas, aeronáuticas, aeroespacial, etc. 

C) ( ) As indústrias de bens de consumo estão divididas em duráveis e não duráveis. A 
primeira se refere à indústria de automóveis, eletrodomésticos e móveis. Já as não 
duráveis estão ligadas ao setor de vestuário, alimentos, remédios e calçados.  

D) ( ) As indústrias de bens de capital ou intermediárias produzem máquinas, 
equipamentos, ferramentas ou autopeças para outras indústrias, exemplos, indústrias dos 
componentes eletrônicos e a de motores para carros ou aviões.  



 

E) ( ) As indústrias presentes no Brasil destacam-se pela diversidade. O país possui um 
parque industrial completo, com a produção de bens de consumo simples, indústria 
automobilística e autopeças, siderúrgica, petroquímica, entre outras.  

 
21 - Em meados do século XVIII, a Inglaterra viveu momentos de grande transformação, cujas 
pré-condições remontavam ao século XVI. Desde aquele já longínguo tempo, a Inglaterra vinha 
acumulando capital, principalmente através de intensa atividade comercial, geradora de grandes 
lucros. Resultaria daí, até fins do século XIX, uma radical modificação do modo de produzir, das 
relações de trabalho, do modo de viver.  
 

ALBURQUERQUE, Antonio Luiz Porto e, 1944 – História Geral do Ocidente. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação 
Geral da Marinha, 1985, p. 201. 

 
Baseado no texto, nos seus conhecimentos sobre o assunto e no que foi estudado, analise as 
afirmativas sobre a primeira fase da Revolução Industrial que acompanharam as inovações da 
época, em meados do século XVIII e metade do século XIX. 
 

1. Transformação da energia térmica em energia mecânica; 
2. Desenvolvimento das estradas de ferro; 
3. Formação de uma sociedade baseada nos preceitos da doutrina liberal; 
4. Fabricação de navios com os cascos de ferro fundido; 
5. Utilização do carvão como combustível; 
6. Desenvolvimento da indústria eletrônica; 
7. Modelo de produção Taylorista e Fordista; 

 
Marque a alternativa correta 
 

A) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 7 
B) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 
C) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 5 e 6 
D) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 6 e 7 
E) São corretas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 7 

 
 
22 - Para complementar todos os conceitos da abordagem Clássica, o filme “Tempos Modernos” 
que se passa no início do século XX, na época da Revolução Industrial, onde a produção 
artesanal foi substituída pela produção em série, criou o contexto perfeito para a aplicação das 
primeiras Teorias das abordagens do taylorismo e fordismo. 
 
Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa incorreta.  
 

A) O Fordismo-Taylorismo se baseia no aumento da produtividade a partir da adequação das 
horas trabalhadas. Isso se consegue com o controle e mecanização das atividades dos 
operários, com a divisão das tarefas e o uso da linha de montagem. 

B) Para produzir o modelo Taylorista, e racionalizar a relação custo-benefício, Henry Ford 
implantou uma jornada de várias horas de trabalho para suprir suas necessidades da 
fábrica.     

C) O Fordismo, como uma nova forma de organização da produção, é urna referência ao 
norte-americano Henry Ford, que, em 1914, implantou em sua fábrica um sistema para 
produzir automóveis em série destinados ao consumo em massa.     

D) O sucesso do Fordismo se deve em grande medida à gestão pautada em uma mão de 
obra multifuncional e bem qualificada, sistema flexível de mecanização, uso de controle 
visual em todas as etapas de produção, implantação do sistema de qualidade total, e 
aplicação do sistema Just in Time.  

E) Taylorismo é urna referência ao engenheiro norte-americano Frederick Taylor, que propôs 
a aplicação, na organização do trabalho, de princípios científicos que promovessem a 



 

racionalização do processo produtivo para um consequente aumento da produção e do 
lucro.     

 
23 - Em 1929, ocorreu a queda da bolsa de valores de Nova York que desencadeou a Crise de 
1929, que se prolongaria por boa parte da década de 1930. Nos Estados Unidos, surgiu o New 
Deal para lutar contra a situação vigente. No Brasil, vivemos nesse período a famosa Era Vargas 
(1930 a 1945), com destaque para o Estado Novo. 
 
Esse período caracterizou a industrialização brasileira e representou o marco da crise econômica 
que teve como consequência direta a redução forte nas importações de café por parte dos países 
europas e dos Estados Unidos, o que ocasionou grave problema na balança de pagamentos. Ser 
protagonista box: geografia, ensino médio: volume único/ Organizadora Edições SM: obra coletiva concebida e 
desenvolvida e reproduzida por Edições SM – 1 ed – São Paulo, 2014, p. 341 
 
Sobre o Estado Novo, é correto afirmar que:  
 

A) pregava a intervenção do Estado na economia contra o liberalismo econômico.    
B) pregava a lei da oferta e procura sem ação tutelar do Estado.    
C) pregava a democracia como única solução para os momentos de crises.    
D) pregava a liberdade social dos sindicatos como meio de diálogo entre as classes 

trabalhadoras.    
E) pregava a liberdade de imprensa como meio de comunicação entre o Estado e a 

população.    
 
24 - O processo de industrialização no Brasil ocorreu tardiamente se comparada aos Estados 
Unidos, Europa Ocidental e Japão. De acordo com as mudanças estruturais das dinâmicas 
econômica, social e política, o país teve que se adequar à competitividade internacional. Sendo 
assim, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação à trajetória da 
indústria brasileira, assinalando a seguir a opção correta. 
 

1. (     ) O período marcado entre 1930 e 1950, não mais recebeu investimentos provenientes 
do setor cafeeiro no desenvolvimento da logística do país. O financiamento das ferrovias e 
rodovias foi proveniente do capital internacional que promoveu também a criação da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da Petrobras. 

2. (     ) O governo de Getúlio Vargas financiou a construção da indústria de base, com 
destaque para os setores de energia e de transportes; enquanto que, no governo de 
Juscelino Kubitschek, a prioridade foi o setor automobilístico apoiado no capital 
estrangeiro. 

3. (     ) O capital nacional foi o principal e único responsável pela industrialização brasileira, 
já que canalizou recursos por todas as regiões do país com o objetivo de desenvolver os 
sistemas de transporte, comunicação e energia, necessários ao “salto qualitativo” nacional. 

4. (     ) No período neoliberal, o Brasil passou pelo processo de desconcentração industrial. 
Assim, muitas indústrias procuraram outros espaços geográficos, onde os custos de 
produção eram menores, como por exemplo, os incentivos fiscais, a mão de obra barata e 
a atuação sindical pouco organizada. 

5. (     ) O fim das políticas neoliberais no Brasil possibilitou o retorno do modelo de 
substituição de importações. Por conseguinte, a adoção de medidas protecionistas do 
Estado sobre importações de bens industriais, ações que tem protegido a produção 
nacional da concorrência internacional.  

 
25 – “Todas as atividades humanas, desde o surgimento da humanidade na Terra, implicam no 
chamado ‘consumo’ de energia. Isto porque para produzir bens necessários à vida, produzir 
alimentos, prazer e bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter 
energia. Vida humana e conversão de energia são sinônimos e não existe qualquer possibilidade 
de separar um do outro.” 

(WALDMAN, Maurício. Para onde vamos? S.d., p. 10. Disponível em: 
http://www.mw.pro.br/mw/eco_para_onde_vamos.pdf>) 

 

http://www.mw.pro.br/mw/eco_para_onde_vamos.pdf


 

Apesar de toda importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que 
sua forma de utilização no mundo contemporâneo continua a ser insustentável porque  
 

A) o consumo de energia é desigual entre ricos e pobres, sendo que os pobres continuam a 
utilizar fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio.    

B) as chamadas fontes alternativas que são não-poluentes são de custos elevadíssimos e só 
podem ser produzidas em pequena escala para consumo muito reduzido.    

C) a energia hidroelétrica que assumiu a liderança no consumo mundial necessita da 
construção de grandes represas que causam grandes impactos ambientais.    

D) as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e o carvão, que 
são fontes não-renováveis e muito poluentes.    

E) a energia nuclear, que é a solução mais viável para a questão energética do mundo, 
depende do enriquecimento do urânio, cuja tecnologia é controlada por poucos países e 
inacessível para a grande maioria.    

 
26 - Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, 
sendo baseados na possibilidade de renovação numa escala de tempo compatível com a 
expectativa de vida do ser humano. 
 
Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar:  
 

A) O petróleo é uma fonte de energia renovável, pois novas descobertas, a exemplo do 
petróleo extraído do pré-sal, comprovam que é um recurso permanente e inesgotável.    

B) O carvão mineral é uma fonte de energia renovável, pois a utilização de lenha para sua 
produção pode ser suprida através de projetos de reflorestamento.    

C) O gás natural é uma fonte de energia renovável, pois é produzido concomitantemente ao 
petróleo, através de processos geológicos de duração reduzida, semelhantes à escala 
humana. 

D) A biomassa é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do refino do xisto 
betuminoso, que é um recurso não renovável, mas pode ser reciclado.    

E) A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento 
do ar, o que a torna inesgotável.    

 
27 - Segundo Arbex, “a Iugoslávia era um território formado por seis repúblicas [...]. Ao todo eram 
cinco povos, quatro idiomas, três religiões e dois alfabetos e um único partido político que era o 
comunista. Todo o território foi unificado a partir de 1945 por imposição do ditador comunista Josip 
Broz Tito (1892-1980), que tinha forte influência sobre a região. Após a morte de Tito e com a 
crise do socialismo em que as ditaduras socialistas do Leste da Europa vivenciavam e mais a 
queda do Muro de Berlim em 1989, fatores que contribuíram decisivamente com a instabilidade 
política da região e a fragmentação do poder político. Foi quando se iniciaram os enfrentamentos 
entre Sérvia e Kosovo. Em Kosovo, por exemplo, Milosevic pretendia manter a integridade do 
território enquanto outras nacionalidades se agitavam e sofriam os reflexos do embate, e, 
subitamente, as demais nacionalidades perceberam que poderiam conquistar sua independência 
e soberania com menos obstáculos políticos e ideológicos”.  
 

(ARBEX, José. Nacionalismo o desafio à nova ordem pós-socialista. São Paulo: Scipione, 2001, p. 77 a 92).  
 
De acordo com o texto, na extinta Iugoslávia ao longo dos anos 90 ocorreu a desintegração de 
seu território, e, consequentemente durante e após os conflitos surgiram os seguintes países:  
 
a) Luxemburgo, Croácia, Macedônia, Montenegro, Bósnia, Sérvia e Kosovo.    
b) Eslovênia, Croácia, Macedônia, Montenegro, Bósnia, Sérvia e Kosovo.    
c) Finlândia, Lituânia, Macedônia, Montenegro, Bósnia, Sérvia e Kosovo.    
d) Eslovênia, Croácia, Lituânia, Montenegro, Bósnia, Sérvia e Kosovo.     
e) Estônia, Croácia, Macedônia, Montenegro, Bósnia, Sérvia e Kosovo.    
 



 

28 – Charlie Hebdo (Hebdo é a abreviação de hebdomadaire, que significa semanal) é o nome de 
um jornal satírico francês que veicula crônicas e artigos de economia, de política e sobre a 
sociedade francesa. Seu alvo mais comum são as religiões (catolicismo, judaísmo, islamismo), os 
partidos políticos e outros temas controversos. O jornal existe desde os anos 1970, e sua sede já 
foi alvo de vários atentados. O mais recente foi em janeiro de 2015, quando vários cartunistas e 
membros do jornal foram assassinados. 
 
Analise as proposições sobre as religiões e disputas étnicas na Europa.  
 
I. Existem na Europa muitas religiões, as com maior número de adeptos, ligadas ao cristianismo e 

ao islamismo.  
II. Os conflitos separatistas têm, na sua origem, questões religiosas e étnicas. Exemplos disso 

podem ser encontrados nos conflitos da Irlanda do Norte, no País Basco e nos Bálcãs.  
III. Na França, a maioria da população se diz católica, mas há um número expressivo de pessoas 

que se declaram ateias ou sem religião.  
IV. As questões étnicas, na Europa, se misturam às econômicas; a aversão ao imigrante cresce 

com o aumento do desemprego no continente.  
V. O terrorismo é, também, uma expressão dos conflitos étnico-religiosos em suas manifestações 

mais radicais.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
   
29 – Observe o mapa    

 
Nos mapas, está representada a região dos 
Bálcãs, em dois momentos do século XX. Uma 
causa para a mudança geopolítica representada 
foi a  
 
a) adoção do euro como moeda única.    
b) suspensão do apoio econômico soviético.    
c) intervenção internacional liderada pela Otan.    
d) intensificação das tensões étnicas regionais.    
e) formação de um Estado islâmico unificado.    
   
 
 
 

 
30 - Na região dos Bálcãs, as transformações que aconteceram no Leste Europeu fizeram aflorar 
antigos conflitos históricos e étnicos, que produziram, recentemente, a fragmentação do país em 
várias novas repúblicas. Após a Segunda Guerra Mundial, esse país adotou o modelo econômico 
socialista. 
 
Assinale o país a que se refere o fragmento acima.  
a) Romênia    
b) Polônia    
c) Iugoslávia    
d) Tchecoslováquia    
e) Albânia    
   
 



 

31-  Observe a charge: 
 

A charge faz alusão à independência de Kosovo, em 
fevereiro de 2008, e sobre a qual são feitas as 
seguintes afirmações: 
 
I. Entre os países membros da União Europeia, não 
houve unanimidade sobre o reconhecimento imediato 
do novo país, pois sua independência cria grave 
precedente para todos aqueles que têm minorias 
étnicas, como é o caso da Espanha e da Grécia; 
II. A maioria albanesa que habita Kosovo comemorou 
a independência, pois foi perseguida pelos sérvios 
durante o longo período da Guerra dos Bálcãs; 
III. Os Estados Unidos, com forte influência sobre a 
OTAN, que administrava a região de Kosovo desde 

2000, opuseram-se à independência; 
IV. A Sérvia e a Rússia declararam-se contrárias à independência, pois, segundo esses países, a 

região kosovar deveria permanecer como região sérvia. 
 
Está correto apenas o que se afirma em:  
a) I, II e III.    
b) I, II e IV.     
c) I, III e IV    
d) II e IV.     
e) III e IV.    
  
32 - Associe a Coluna 1, em que estão indicadas algumas das montanhas mais importantes da 
Europa, às suas localizações e algumas características, descritas na Coluna 2.  
 
 
Coluna 1 Coluna 2 
(1) Pirineus (     ) Montanhas de formação recente, que ficam entre o mar Negro e o mar 

Cáspio, abrigam climas responsáveis pela presença de florestas, mas 
também de estepes e povos étnica e culturalmente muito diversos. 

(2) Urais (     ) Cordilheira considerada uma fronteira natural entre a Península Ibérica e a 
França, na qual se encontra localizado o pequeno principado de Andorra.  

(3) Alpes (     ) Dobramentos modernos de maior destaque na Europa, ocupam a região 
central deste continente, com grande destaque nos territórios suíço e 
austríaco. 

(4) Cáucaso (     ) Relevo de formação recente que se alonga pelos territórios dos países 
denominados de leste europeu, tais como Polônia, Eslováquia, Hungria e 
Romênia.  

(5) 
Cárpatos 

(     ) Maciço antigo, localizado na Rússia, considerado como a fronteira física 
entre a Europa e a Ásia. 

 
 
33 – Observe o mapa a seguir. 
 
De acordo com os números indicados, assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmativas corretas. 
 
I. O país número 1 se destaca no mundo pela maior 

produção de aço ao longo do vale do rio Reno. 
Atualmente este país busca estreitar ainda mais sua 
integração com a União Europeia. 



 

II. O país número 2 possui o maior parque industrial da Europa. Trata-se do maior produtor de 
carvão mineral do continente e do segundo maior produtor de aço. Apresenta pouca 
participação na indústria automobilística mundial. 

III. O país número 3 possui o maior parque industrial da Europa, notadamente ao longo do rio 
Reno. A sua economia e o seu elevado padrão social os tornam atrativo para imigrantes na 
Europa, o que tem sido tema de acalorados debates políticos com manifestações de 
intolerância e ódio. 

IV. O país número 4 tem forte dependência das exportações de petróleo e gás natural. Por essa 
razão, apresentou significativo crescimento econômico até o ano de 2008. Pela queda dos 
preços desses produtos sua economia passou a registrar menor vigor.  

 
a) I, II e III    
b) I e II    
c) II e III    
d) III e IV    
e) II e IV    
   
34 - No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte de conflito. A escassez de 

recursos hídricos está aumentando as tensões políticas entre 
países e dentro deles, e entre as comunidades e os 
interesses comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, 
em parte, a resposta de Israel à proposta da Jordânia de 
desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A terra tomada na 
guerra deu-lhe acesso não apenas às águas das cabeceiras 
do Jordão, como também o controle do aquífero que há por 
baixo da Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos 
em quase 50%. 
 
(Robin Clarke e Jannet King. O Atlas da Água, 2005. 
Adaptado.) 
 
A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a 
água é uma questão importante nas negociações entre  
 
 

A) o Iraque e os turcos.    
B) os palestinos e a Síria.    
C) Israel e os palestinos.    
D) o Líbano e a Síria.    
E) os iranianos e o Iraque.    

 
35 - Leia o texto e observe o mapa abaixo. 
 
O Oriente Médio é uma região de grande instabilidade política, onde 
encontramos um emaranhado de culturas diferenciadas, 
antagonismos religiosos, múltiplas formas de organização política e 
econômica. Nesse contexto, merecem uma análise mais cuidadosa, 
por sua gravidade e persistência, os conflitos entre árabes e judeus, 
mesmo após a resolução da ONU (Organização das Nações Unidas) 
que, em 1947, dividiu o território em dois Estados – Israel e Palestina. 
Contemporaneamente, os conflitos armados têm se intensificado, 
sem levar em conta os limites territoriais estabelecidos na criação dos 
dois Estados. 
 
Considerando a proposta original de organização territorial 
promulgada pela ONU em 1947, a legenda correta para o mapa é:  
 



 

A) Estado judeu – (2) Estado palestino – (3) Telavive    
B) Estado palestino – (2) Estado judeu – (3) Jerusalém    
C) Estado judeu – (2) Estado palestino – (3) Zona Internacional    
D) Zona Internacional – (2) Estado palestino – (3) Estado judeu    
E) Jerusalém – (2) Telavive – (3) Zona Internacional    

 
36 - Leia o texto a seguir. 
 
O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados 
e do seu Protocolo de 1967. Em julho de 1997, promulgou a Lei de Refúgio nº 9.474/1997, que 
contempla os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema e que garante 
documentos básicos aos refugiados, incluindo carteira de identidade e de trabalho, da liberdade 
de ir e vir no território nacional e outros direitos civis. Nos últimos cinco anos, as solicitações de 
refúgio no Brasil passaram de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. Adaptado de: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1>. Acesso em: 3 out. 2016. 
 
Nesse contexto, o Brasil recebeu um grande número de refugiados, sobretudo, de um país 
asiático, no qual mais da metade da população foi forçada a deixar as suas casas. 
 
Indique o nome desse país, a região geográfica de origem e a principal causa do grande fluxo de 
refugiados, que ocorre desde março de 2011.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
37 - A Alemanha disse que poderá receber até 500  mil refugiados por ano nos próximos anos, 
mas voltou a pedir que outros países também recebam imigrantes e refugiados, diante da pior 
crise desde a Segunda Guerra Mundial. Sigmar Gabriel, vice-chanceler alemão (equivalente ao 
cargo de vice-primeiro-ministro), disse que a economia alemã é forte e, assim, o país poderia 
aceitar um número desproporcional de imigrantes. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150908_europa_refugiados_hb> Acesso em: 17 de fev. 2016. 
 
A partir do texto e de seus conhecimentos sobre o assunto, responda: 
 
a) Por que a Alemanha está disposta a receber grandes levas de refugiados oriundos do norte da 

África e do Oriente Médio? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Por que, ao contrário da Alemanha, alguns países da Europa, como Hungria, Irlanda e 

Dinamarca, estão impondo restrições para a entrada de imigrantes?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 
38 - A Região Autônoma da Rojava é um dos poucos pontos brilhantes a emergir da tragédia dos 
conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Depois de expulsar os agentes do regime de Bashar al-
Assad, em 2011, e apesar da hostilidade de quase todos os seus vizinhos, Rojava não só 
manteve a sua independência como constitui uma experiência democrática notável. Todavia, mais 
uma vez os curdos estão cercados: os jihadistas do Estado Islâmico e a maior potência da OTAN 
na região, a Turquia, querem afogar em sangue a semente da liberdade dos curdos e provar que 
não pode haver na região um povo livre em que as mulheres e os homens sejam iguais. A defesa 
da cidade de Kobani é, atualmente, expressão cabal da histórica luta de toda a nação curda para 
fazer valer seu direito à autodeterminação. (Adaptado de N. R. de Almeida, Os curdos numa armadilha histórica. 
http://outraspalavras.net/posts/os-curdos-numa-armadilha-dahistoria. 
 

a) O povo curdo totaliza hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em quais países 
estão majoritariamente distribuídos? Qual a principal reivindicação política dos curdos? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Dê duas características da organização denominada Estado Islâmico e aponte os países 

em que ela controla territórios e recursos.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
39 - A “Primavera Árabe” é um fenômeno político e social no Oriente Médio e no Norte da África, 
que teve início em 18 de dezembro de 2010 na Tunísia e que desencadeou ondas revolucionárias 
com protestos, guerras civis e passeatas. A atuação dos jovens por meio das mídias sociais foi 
fundamental para a derrocada de governos tradicionais e autoritários, sobretudo pela rápida 
difusão das informações proporcionadas pelos meios de comunicação, blogs e outros. Tendo 
como base esses protestos e seus efeitos, 
 

a) apresente apenas duas causas que motivaram esses protestos e as revoluções nos países 
árabes; 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

b) cite apenas dois países árabes cujos chefes de Estado foram depostos nesses eventos.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
40 - A primeira palavra que vem à cabeça de qualquer um que pense em Oriente Médio é 
"conflito". Região que deu origem às grandes civilizações e a religiões que ainda hoje encontram 
seguidores nos quatro cantos do mundo. 
 



 

(Keila Grinberg, "O mundo árabe e as guerras árabe-israelenses", in Século XX, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, vol. III, p. 
99.) 

 
a) Nomeie três importantes religiões que se originaram no Oriente Médio. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
b) Explique as condições de criação do Estado de Israel. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 “O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a 
vida e com os humildes”. Cora Coralina. 
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