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A crise econômico-financeira dos anos 1920 é considerada pelos estudiosos como um
divisor de águas entre duas fases distintas do capitalismo.
Explique:
A a crise estrutural do capitalismo nos anos vinte.
B sua superação a partir da década seguinte.
A) Resposta

B) Resposta
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Alemanha e Itália passaram por experiências políticas muito semelhantes tanto no século
XIX (entre 1848 e 1870) quanto no século XX (entre 1922 e 1943).
A Identifique essas experiências políticas.
B Explique suas razões históricas.
A) Resposta

B) Resposta
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Terminada a escravidão no Brasil, ao custo de uma mudança no regime político, e, nos
Estados Unidos, ao custo de uma guerra civil, indique e compare seus desdobramentos
sociais (vale dizer, o que aconteceu com a população dos ex-escravos e descendentes):
A no Brasil
B nos Estados Unidos
A) Resposta

B) Resposta
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“A combinação de uma nova perspectiva (a cidade grande do pós-guerra) com uma bateria
de estímulos culturais, e especialmente artísticos, europeus, tornou possível, historicamente,
a Semana de Arte Moderna(...) A Semana pretendeu ser a abolição da República Velha das
Letras”. Alfredo Bosi, H.G.C.B., III, 2, p.312, 1977
Comente:
A contexto interno e as pretensões da Semana de Arte Moderna.
B a “bateria de estímulos culturais” externos que a tornaram possível.
A) Resposta
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B) Resposta
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No decorrer do século XX, não só o Brasil, mas outros países da América Latina vivenciaram
situações políticas definidas como populistas. Compare o populismo brasileiro com o de
outro país latino-americano, enfatizando as razões históricas de suas respectivas
A emergências.
B crises.
A) Resposta

B) Resposta
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6 Analise o gráfico abaixo.
Crescimento da Oferta de Energia por Tipo de Fonte (2005 para 2006)
2,6% Energia Não-Renovável
1,1% Petróleo e Derivados
5,3% Gás Natural
-0,5% Carvão Mineral e Derivados
44,1% Urânio (U3O8) e Derivados
4,4% Energia Renovável
3,7% Energia Hidráulica e Eletricidade
0,6% Lenha e Carvão Vegetal
8,7% Produtos de Cana-de-Açúcar

Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética (MME, 2007)

Com base no gráfico:
A cite duas razões que expliquem o recente impulso da energia nuclear no Brasil.
B analise esse tipo de energia do ponto de vista econômico e ambiental.
A) Resposta

B) Resposta
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Os recursos naturais podem ser classificados como renováveis ou não, energéticos ou não,
minerais, metálicos, orgânicos etc., demonstrando a complexidade dessa temática. Analise a
foto da área de exploração de minério de ferro da Cia. Vale do Rio Doce.

A Descreva o recurso em questão, usando os elementos do enunciado e acrescentando
quaisquer informações que considerar relevantes.
B

Apresente uma questão econômica e outra ambiental referentes à exploração e ao uso
desse recurso.

A) Resposta

B) Resposta
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Observe atentamente a foto de uma área no Centro-Leste do estado de Minas Gerais.

A Indique o domínio morfoclimático da região e descreva o fenômeno geomorfológico em
destaque.
B

Relacione o fenômeno geomorfológico em destaque com o uso e a ocupação urbana do
território apresentado no canto inferior direito da foto.

A) Resposta

B) Resposta

6

|
9

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

|

GRADUAÇÃO

|

04/11/2007

|

Observe as tabelas de importações e exportações brasileiras de 2005.
Produtos mais
importados
Petróleo e derivados
Motores e Peças
automotivas
Circuitos eletrônicos
Transmissores/receptores

País de
Origem
EUA
Argentina

Produtos mais
exportados
Minério de Ferro e Aço
Soja e Derivados
Automóveis
Óleos brutos de petróleo

País de
Destino
EUA
Argentina
China
Holanda

Alemanha
China

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Organização Mundial do Comércio

A Explique a importação de petróleo e derivados, uma vez que o Brasil já se tornou autosuficiente em relação a esse recurso.
B

Explique por que o Brasil importa e, ao mesmo tempo, exporta produtos relacionados ao
petróleo.

A) Resposta

B) Resposta
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10 Certos estudiosos afirmam que alguns fatos recentes indicariam uma crescente oposição ao
processo de globalização, entre os quais a onda esquerdista na América Latina, a resistência
à criação de uma Constituição européia, os recentes fracassos da rodada de Doha e o
protecionismo de países desenvolvidos.
Considerando o cenário internacional das duas últimas décadas:
A elabore uma breve definição de processo de globalização.
B

descreva um fenômeno socioeconômico e um fenômeno territorial que podem ser
relacionados com esse processo.

A) Resposta

B) Resposta

8

