Instruções
1

2

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado para isso.
Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar,
mensagem, etc., será automaticamente excluído do Vestibular.

rubricar,

escrever

Verifique se este Caderno contém 12 questões discursivas, distribuídas de acordo com
o quadro a seguir:
Francês
01 a 04
História
05 a 08
Geografia
09 a 12

3

Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura,
solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.

4

Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta,
razão por que os rascunhos não serão considerados.

5

Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará
redução de pontos.

6

Interpretar as questões faz
esclarecimentos aos Fiscais.

7

Use exclusivamente a Caneta que o Fiscal lhe entregou. Em nenhuma hipótese se
avaliará resposta escrita com grafite.

8

Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno (exceto os
reservados para as respostas) e não destaque nenhuma folha.

9

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e meia para responder, em caráter
definitivo, a todas as questões.

parte

da

avaliação;

portanto,

não

adianta

pedir

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno.

Assinatura do Candidato: ________________________________________________________

As questões de 01 a 04, cujas respostas deverão ser redigidas em português, referem-se
ao fragmento textual abaixo.
Les Français et l’amour des livres
Que lisent les Français en 2007 ? Quelle place tient la lecture dans leur vie quotidienne ?
Quels sont les rendez-vous culturels phares autour du livre ? Enquête sur un fait de
société bien français.
Alors que beaucoup prédisaient, il y a quelques années, la "mort du livre", avec l’irruption
d’Internet, il demeure, malgré de réelles inquiétudes, le premier bien culturel en France :
il représente la moitié des achats culturels des ménages, loin devant les DVD et films
vidéo, les CD de musique et les jeux vidéo. En 2006, les Français ont acheté 494 millions
de livres, soit une moyenne de 8 ouvrages par personne.
Symbole de réussite
Il y a une expression éditoriale très marquée en France, révélatrice d’une production
culturelle forte, explique Stéphane Billerey, directeur commercial des éditions Plon. C’est
dans nos gènes culturels ! Ici, on dit qu’avoir réussi, c’est avoir fait un enfant, planté un
arbre et écrit un livre... Le livre reste un lieu d’échanges importants.
De nouveaux modes de lecture
Si les Français lisent autant, alors que leurs rythmes de vie se sont diversifiés, c’est que
l’édition a su s’adapter aux évolutions de leurs modes de vie. Ainsi, le livre au format " de
poche ", né dans les années 50 pour diffuser à petit prix classiques et rééditions, est
devenu un secteur clé, qui représente un volume vendu sur quatre. De nombreux éditeurs
ont lancé des collections de poche, qui permettent un accès au livre pour tous, à des prix
démarrant à 2 euros, soit un peu plus que le coût d’un journal.
L’édition s’est aussi adaptée aux habitudes de consommation des ménages : aujourd’hui,
un ouvrage sur cinq est vendu en grande surface. Le livre est aussi présent dans les
stations-service des autoroutes, les boutiques de jardinage ou autres, et, bien sûr, dans
les gares et les aéroports. Car l’allongement du temps de transport quotidien des
Français ou la fréquence des voyages contribuent à maintenir un niveau élevé de la
lecture. Dans les grandes agglomérations, ou en région parisienne, dont une partie des
12 millions d’habitants consacre 1 à 3 heures par jour aux trajets, les lecteurs sont
nombreux dans les transports en commun.
Adaptado de Label France, n. 69. Disponível em: <http://www.diplomatie.gouv.fr>. Acesso em: 23 jun. 2008.

Questão 01
Segundo a pesquisa apresentada no fragmento, qual o primeiro bem cultural na França?
Justifique.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Francês

Questão 02
Segundo Stéphane Billerey, diretor comercial das Edições Plon, qual é a idéia, corrente na
cultura francesa, sobre sentir-se realizado na vida? Para que ele utiliza essa idéia?
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Questão 03
Que mudanças na produção e na venda dos livros contribuíram para que se mantivesse o
interesse dos franceses pela leitura, diante da evolução de seus modos de vida e do surgimento
de novos hábitos de consumo?
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
UFRN

 Vestibular 2009
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Francês

Questão 04
Segundo o texto, qual é a relação entre o uso do transporte coletivo pelos franceses e seus
hábitos de leitura? Exemplifique.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Francês

Questão 05
Os documentos a seguir se referem ao mundo muçulmano na Idade Média.
DOCUMENTO I (Trecho do Corão)
Ó crentes! Ponde-vos em guarda! Lançai-vos contra os nossos inimigos em grupos ou
em bloco. [...]
Combatei na senda de Allah contra os que compram a vida mundana com a última!
Àqueles que combatem na senda de Allah, quer estejam mortos, quer estejam
vitoriosos, conceder-se-á uma enorme recompensa. [...]
Os que acreditam, combatem na senda de Allah. Os que não acreditam combatem na
senda de Tagut: combatei os inimigos do demônio [...].
Apud: PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. Idade Média: textos e testemunhas. São Paulo: Unesp,
2000. p. 60-61.

DOCUMENTO II (Mapa dos domínios muçulmanos no século VIII)

AZEVEDO, Gislane; SERIACOPI, Reinaldo. História: série Brasil. São Paulo: Ática, 2005. p. 88.

Considerando os documentos apresentados,
A) explique de que modo as idéias contidas no fragmento textual influenciaram na definição
dos territórios representados no mapa;
B) cite uma conseqüência de natureza econômica, decorrente da expansão islâmica;
C) cite uma conseqüência de natureza cultural, também ligada a essa expansão.
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História

Espaço destinado à Resposta à Questão 05

Fim do espaço destinado à Resposta à Questão 05
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História

Questão 06
Em meio às tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, o
chamado American way of life (modo de vida americano) expandiu-se para além das fronteiras
estadunidenses.
Sobre esse assunto, um livro didático da educação básica explicita:
Segundo o american way of life, as sociedades deveriam se organizar preferencialmente
numa democracia liberal. Entretanto, caso a propriedade privada e os direitos do livre
mercado fossem ameaçados por revoluções socialistas ou comunistas, a ditadura também
poderia prevalecer. Os defensores do american way of life propagavam a defesa da
liberdade e da democracia, mas o aspecto mais destacado desse estilo de vida era o fato
de as pessoas terem acesso a inúmeras novidades, desde que pudessem pagar por elas.
OLIVEIRA, Maria da Conceição C. de; FERRARESI, Carla M.; SANTOS, Andrea P. dos. História em projetos.
São Paulo: Ática, 2006. p. 125.

Considerando o fragmento textual,
A) especifique o papel desempenhado pelo American way of life na época da Guerra Fria;
B) analise a influência econômica do American way of life para a sociedade capitalista, nessa
época.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
UFRN
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História

Questão 07
Analisando a modernização da sociedade brasileira, os historiadores Antônio Paulo Rezende e
Maria Thereza Didier afirmam:
A década de 1920 foi muito importante, porque representou um momento significativo de
reflexão sobre nosso passado e nossa identidade histórica. Apesar do autoritarismo, o povo
não assistiu passivamente à ação de seus governantes; não se entregou a uma apatia
desmobilizante nem se submeteu à vontade quase imperial dos coronéis.
REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Thereza. Rumos da história. São Paulo: Atual, 2005. p. 495.

A partir desse fragmento textual,
A) cite e explique três elementos que caracterizam o poder político vigente, no Brasil, na década
de 1920;
B) cite e explique duas manifestações sociais contrárias ao poder político vigente ocorridas
nesse período.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
UFRN

 Vestibular 2009
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História

Questão 08
Em 1960, durante a campanha para Prefeito de Natal, o jornal Folha da Tarde publicou um manifesto
assinado por vários sindicatos de trabalhadores, no qual declaravam:
NATALENSES:
A classe trabalhadora, através dos seus legítimos líderes, que subscrevem o presente
manifesto, conclamam [sic] a todos para uma Frente Popular Nacionalista, com os nomes
dos grandes brasileiros LOTT e DJALMA MARANHÃO.
O programa de lutas é o mesmo: não desertar dos legítimos interesses do Povo; um
programa nacionalista em defesa dos interesses do Brasil. [...] Sem compromisso com
políticos ou grupos econômicos. Compromissos somente com o povo.
Folha da Tarde. Natal, 27 jan.1960. p. 1.

Graças aos apoios obtidos, Djalma Maranhão foi eleito para a Prefeitura de Natal e assumiu o
cargo, no dia 5 de novembro de 1960.
Considerando essa conjuntura,
A) explique uma prioridade adotada pela Prefeitura de Natal, entre novembro de 1960 e abril de
1964, em consonância com o fragmento textual citado;
B) explique as medidas adotadas pelo Regime Militar, que se implantou em 1964, diante das
ações do governo Djalma Maranhão à frente da Prefeitura.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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História

Questão 09
O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. A atividade salineira potiguar está
concentrada na faixa litorânea setentrional do Estado e é favorecida por condições naturais.
Caracterize cinco elementos do clima da região salineira do Rio Grande do Norte que favorece a
produção de sal.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Questão 10
Historicamente, as migrações internas no Brasil, estimuladas por fatores sócio-econômicos,
configuram tendências migratórias diversificadas.
Cite e explique duas tendências migratórias que se destacaram, no Brasil, na década de 1990.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
UFRN
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Geografia

Questão 11
Na década de 1970, os Tigres Asiáticos vivenciaram um rápido e intenso processo de
modernização econômica, o que os tornou industrializados.
Mencione e explique duas características desse processo de industrialização.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Geografia

Questão 12
A hierarquia urbana diz respeito à influência que as cidades exercem umas sobre as outras,
constituindo uma rede urbana. As mudanças ocorridas no padrão técnico-científico-informacional
produziram o modelo de hierarquia urbana informacional, representado no esquema abaixo.

A

partir

dessas

informações,

explique

como

funciona

a

hierarquia

urbana

no

modelo

informacional.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Geografia

