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História � QUESTÕES de 01 a 08

LEIA  CUIDADOSAMENTE  O  ENUNCIADO  DE  CADA  QUESTÃO, FORMULE  SUAS  RESPOSTAS  COM
OBJETIVIDADE  E  CORREÇÃO  DE  LINGUAGEM  E,  EM  SEGUIDA,  TRANSCREVA  COMPLETAMENTE CADA
UMA  NA  FOLHA  DE  RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:

• Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
••••• Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
••••• O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
••••• Na Folha de Respostas, utilize apenas o espaço destinado a cada uma.
••••• Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta

� não se atenha à situação ou ao tema proposto;
� esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
� apresente texto incompreensível ou letra ilegível.

••••• Será ANULADA a prova que
� não seja respondida na respectiva Folha de Respostas;
� esteja assinada fora do local apropriado;
� possibilite a identificação do candidato.

Questão 01  (Valor: 15 pontos)

A partir das informações contidas no quadro, faça uma comparação entre os dois fatos históricos indicados
por  A  e  B,  identificando um aspecto que comprove a semelhança entre os mesmos.

A

Período RegiãoFato histórico Objetivo

Liga Hanseática

Zollverein

Séculos XII - XIV
Cidades alemães no
comércio com o Mar do
Norte e o Mar Báltico

Anos 30 do
século XIX

Associação de comerciantes
para o comércio a longa distância

União alfandegária/aduaneira
entre Estados alemãesB

Confederação Germânica
dominada pela Áustria
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Questão 02   (Valor: 15 pontos)

        Frei Vicente do Salvador, na sua História do Brasil (1500-1627), referindo-se às terras do Brasil, afirmou
que, no século XVII, a maioria dos portugueses permanecia no litoral como “caranguejos a rondar as praias”,
o que bem definiu o caráter de litoraneidade que preponderou na colonização até meados do referido século.

Com base nessa informação e considerando-se a expansão territorial brasileira entre os séculos XVII e
XVIII, identifique  um  momento relevante –– responsável pela superação dos “caranguejos na praia” ––,
justificando sua resposta.

Questão 03  (Valor: 10 pontos)

Identifique e explique um fato histórico ocorrido na Bahia entre os séculos XVIII e XIX, no qual as idéias
republicanas tenham ocupado um papel relevante.



UFBA 2003 - 2ª fase - História - 3

Questão 04  (Valor: 10 pontos)

Questão 05   (Valor: 10 pontos)

Quando o arquiteto Lúcio Costa quis explicar a sua concepção do que seria Brasília no chão do
cerrado brasileiro, traçou, no papel, duas linhas que se cruzavam. E  foi a partir desse gesto que se desen-
volveu todo o plano urbanístico da nova capital. Não estava inovando.

Quando D. João III, rei de Portugal, julgou próprio determinar a criação da Cidade do Salvador para
ser capital destas suas terras ao sul do Equador, também uma cruz foi traçada. Não no papel, que isto seria
trabalho para Luiz Dias, “mestre de risco e pedrarias”, –– a quem coube a implantação e o desenvolvimento
do projeto que tinha Thomé de Souza na gerência –– mas uma encruzilhada nas concepções de vida; um
entroncamento da Idade Média que se esvaía, com os Tempos Modernos que repontavam (...).

(TEIXEIRA. In: Correio da Bahia, p. 16)

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre a história de Salvador e de Brasília, estabeleça uma
comparação entre essas duas cidades, considerando  o papel político e econômico desempenhado por
cada uma delas, como capitais do Brasil.

A influência inglesa marcou profundamente a História do Brasil entre os séculos XVIII e XIX.

Justifique essa afirmação, destacando um momento relevante que comprove esse fato.



UFBA 2003 - 2ª fase - História - 4

Questão 06   (Valor: 10 pontos)

Questão 07   (Valor: 15 pontos)

Identifique uma condição externa e outra interna, responsáveis pela abertura da economia brasileira ao
mercado internacional na última década do século XX. Justifique sua resposta.

Indique uma diferença entre o fenômeno da redemocratização, ocorrido após a ditadura de Vargas, e o da
abertura política, ao fim dos governos militares, que marcou a história da República Brasileira.
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Questão 08   (Valor: 15 pontos)

O principal efeito dessa desregulação dos mercados financeiros foi a constatação feita pelos capitalis-
tas de que, graças à livre movimentação de dinheiro pelo mundo, é mais fácil ganhar especulando do que
produzindo. Esse foi um dos fatores de estagnação da economia nos últimos vinte anos do século XX. O
modelo econômico neoliberal e a ênfase na tecnologia poupadora de mão-de-obra atuam em conjunto na
produção do desemprego estrutural e da exclusão social.

(KOSHIBA, p. 482)

Identifique, no texto, e transcreva dois fatores indicativos do processo de exclusão social no mundo atual,
explicando um deles.

∗∗∗
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Geografia � QUESTÕES de 01 a 08

LEIA  CUIDADOSAMENTE  O  ENUNCIADO  DE  CADA  QUESTÃO, FORMULE  SUAS  RESPOSTAS  COM
OBJETIVIDADE  E  CORREÇÃO  DE  LINGUAGEM  E,  EM  SEGUIDA,  TRANSCREVA  COMPLETAMENTE CADA
UMA  NA  FOLHA  DE  RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:

• Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
••••• Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
••••• O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
••••• Na Folha de Respostas, utilize apenas o espaço destinado a cada uma.
••••• Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta

� não se atenha à situação ou ao tema proposto;
� esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
� apresente texto incompreensível ou letra ilegível.

••••• Será ANULADA a prova que
� não seja respondida na respectiva Folha de Respostas;
� esteja assinada fora do local apropriado;
� possibilite a identificação do candidato.
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A partir da interpretação dos climogramas I e II,   localize os climas tropical semi-úmido e subtropical em
suas respectivas regiões, no Brasil, e estabeleça as diferenças entre eles, com relação aos regimes térmi-
cos e pluviométricos anuais e aos tipos de vegetação que lhes são característicos.

Questão 01  (Valor: 15 pontos)
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Questão 02    (Valor: 10 pontos)

O
CEANO

 A
T LÂ

NT IC
O

D O M ÍN IO S
M O R F O C L IM Á T IC O S

B R A SIL EIR O S

O domínio dos mares de morros constitui, do ponto de vista das construções humanas, o meio físico mais
complexo e difícil, quando comparado aos demais domínios morfoclimáticos brasileiros.

Observando o mapa, indique a localização e as características dos “mares de morros” e explique as razões
que justificam a afirmativa em destaque .

Questão 03   (Valor: 15 pontos)

Explique as conseqüências da influência da corrente do Golfo, ou Gulf Stream, na porção noroeste da Euro-
pa, e a da corrente de Humboldt, na porção ocidental da América do Sul.
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P e rd a irrep ará ve l

A m eaça im edia ta

P erda s  fu tu ras

Q u a s e  m e tad e  da s  f lo re s ta s
tro p ic a is  o r ig in a is  d o  m u n do
fo i d es tru ída  p e la s
a t iv idad e s  hu m an as .

N o atual ritm o de  desm a tame nto,
m a is  um sex to desa pare cerá
até  o fina l da dé cada.

A quan tid ade de
flo res tas tro p ica is o rig inais

subsisten tes em  1991 .

Se  não  houve r
ações drásticas,
m a is um  sexto
pode rá  desaparecer
en tre  200 0 e 2030.

Possivelmente um 
décimo sobreviverá, 
seja em estado degradado 
ou sob administração 
comercia l.

Em  2030
   apenas
        um qu in to
             da s f lo restas
                  orig ina is
                      deverá  subsistir.

Um décimo 
conseguiu ficar 
intacto: alg umas
como áreas 
protegidas;
o re stante, po r 
ser inacessivel 
ou sem  valor
comercial.

Questão 05  (Valor: 10 pontos)

Considerando os movimentos migratórios, em geral, cite as razões da ruptura do emigrante com o seu lugar
de origem e as conseqüências da condição de imigrante em seu lugar de destino.

Questão 04  (Valor: 15 pontos)

O  diagrama   mostra  a  proporção  de florestas  tropicais  já  destruídas  no  mundo,  as perdas   previstas
para   as  próximas  décadas e  a   pequena   área   que   poderá   sobreviver.    A  extensão  original das
florestas úmidas era de 16 000 000 km2, da qual apenas metade permanece até hoje.

Com base nas informações, indique as conseqüências da destruição das florestas tropicais sobre o clima e
a biodiversidade.
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Questão 06   (Valor: 10 pontos)

A Geografia Crítica analisa as cidades como lugar de injustiças sociais.
Explique essa afirmativa.

Questão 07  (Valor: 10 pontos)

Indique duas transformações básicas ocorridas na agropecuária brasileira, resultantes da introdução do
capitalismo no campo.

Questão 08  (Valor: 15 pontos)

Relacione a evolução técnico-industrial com a qualidade de vida, em geral, e seus reflexos ambientais.
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