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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:
Inglês
01 a 04
História
05 a 08
Geografia
09 a 12
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura,
solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta,
razão por que os rascunhos não serão considerados.
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará
redução de pontos.
Interpretar

as

questões

faz

parte

da

avaliação;

portanto,

não

adianta

pedir

esclarecimentos aos Fiscais.
Use exclusivamente a Caneta que o Fiscal lhe entregou. Em nenhuma hipótese se
avaliará resposta escrita com grafite.
Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno (exceto os
reservados para as respostas) e não destaque nenhuma folha.
Você dispõe de, no máximo, quatro horas e meia para responder, em caráter
definitivo, a todas as questões.

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.

Job Opportunities in Dubai
Dubai is located in the United Arab Emirates and is not only one of the world's fastest
growing cities, but is also an epicenter for employment and new job opportunities. But why
is Dubai such an attractive city to live and work in? The short answer Dubai is tax free. If
you live and work in the area you are paid your gross wage with no tax deducted from this
amount. W hy? Unbelievably, direct personal taxation is against the law, meaning any
income you make is 100% yours.
If you are looking in the fields of tourism, information technology, media or finance,
and are qualified in your area, there is an abundance of job opportunities waiting to be
snapped up. Likewise, if you are looking to establish your own business in the Emirate, the
government offers numerous incentives to overseas business to take up in the free trade
zones. In order to work in Dubai, you will be required to hold a work permit and residency
visa. Most employers will arrange for these details to be sorted for their employees once
they are appointed to their position within the company.
Dubai, as a city, is unbelievable. The living standard for expatriates is wonderful, as is
the fast-paced social life many of these people enjoy. Prepare to play and work hard, and
enjoy the many wonders Dubai has to offer. The multi cultural environment allows for
numerous social clubs and events to encourage new people to meet. All of this helps new
residents ease into their new life in Dubai.
Disponível em: <http://www.articlesbase.com/careers-articles/job-opportunities-in-dubai-63798.html>. Acesso em:
30 jun. 2008.

Questão 01
De acordo com o primeiro parágrafo, o que serve de motivação para alguém querer trabalhar em
Dubai? Justifique.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Inglês

Questão 02
Mencione quatro oportunidades de trabalho referidas no fragmento.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Questão 03
Quais os documentos exigidos do estrangeiro interessado em exercer sua profissão em Dubai?
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
UFRN
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Inglês

Questão 04
Faça um resumo do último parágrafo evidenciando os fatores que facilitam a adaptação das
pessoas que se transferem para Dubai.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Inglês

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
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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
UFRN
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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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