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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, rubricar
automaticamente eliminado do Vestibular.

etc., será

Verifique se este Caderno contém 12 questões discursivas, distribuídas de acordo com
o quadro a seguir:
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Inglês
História
Geografia
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9 a 12

Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a
leitura, peça 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 respostas às questões de Língua Estrangeira deverão ser redigidas em Português.
O texto abaixo servirá de base para as questões de 1 a 4.

Overcoming barriers: Human mobility and development
Migration, both within and beyond borders, has become an
increasingly prominent theme in domestic and international debates,
and is the topic of the 2009 Human Development Report (HDR09). The
starting point is that the global distribution of capabilities is
extraordinarily unequal, and that this is a major driver for movement of
people. Migration can expand their choices – in terms of incomes,
accessing services and participation, for example – but the
opportunities open to people vary from those who are best endowed to
those with limited skills and assets. These underlying inequalities,
which can be compounded by policy distortions, i s a theme of the
report.
The report investigates migration in the context of demographic
changes and trends in both growth and inequality. It also presents more detailed and nuanced
individual, family and village experiences, and explores less visible move ments typically pursued
by disadvantaged groups such as short term and seasonal migration.
There is a range of evidence about the positive impacts of migration on human development,
through such avenues as increased household incomes and improved access to education and
health services. There is further evidence that migration can empower traditionally disadvantaged
groups, in particular women. At the same time, risks to human development are also present
where migration is a reaction to threats and denial of choice, and where regular opportunities for
movement are constrained.
National and local policies play a critical role in enabling better human development outcomes for
both those who choose to move in order to improve their circumstances, and those for ced to
relocate due to conflict, environmental degradation, or other reasons. [...] HDR09 shows how a
human development approach can be a means to redress some of the underlying issues that
erode the potential benefits of mobility and/or force migration.
Texto: Disponível em: <http://efareport.wordpress.com/>. Acesso em: 22 jun. 2010.
Foto: Disponível em: <http://www.fotosearch.com.br/fotos -imagens/imigra%C3%A7%C3%A3o.html > Acesso em: 01 jul.
2010. [Adaptado]

Questão 1
Em que se baseiam os debates sobre a migração de que trata o texto?
Espaço destinado à Resposta
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Questão 2
Em relação ao HDR09, responda:
A) Em que contexto o Relatório investiga a migração?
B) Cite dois outros aspectos apresentados pelo Relatório.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 3
Mencione duas evidências dos impactos positivos trazidos pela migração.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 4
Existem dois grupos afetados pelas políticas nacionais e locais. Carac terize-os a partir da
motivação que os leva a migrar.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 5
Entre as primeiras Civilizações Orientais, a Civilização Egípcia sobressaiu -se como uma das
mais grandiosas e a mais duradoura. As necessidades de desenv olvimento da agricultura irrigada
nas margens do rio Nilo exigiam uma direção centralizada. Nessas circunstâncias, a Civilização
do Egito Antigo organizou-se em torno de uma Monarquia.
Entre as imagens mais populares ligadas ao Egito Antigo, estão as pirâ mides. As mais
conhecidas são as de Gizé, construídas no primeiro período da história política do Estado
Egípcio, entre 3200 e 2300 a.C., conhecido como “Antigo Império”, retratadas na Figura abaixo.

Disponível em:<www.suapesquisa.com/monumentos/piramides_gize.htm>. Acesso
em: 12 ago. 2010.

A) Mencione e comente duas características do Governo no Egito Antigo.
B) Explique o significado das pirâmides, relacionando -as ao poder no Egito Antigo.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 6
Frequentemente o conhecimento histórico sobre a Segunda Guerra Mundial vem acompanhado
de perplexidade, quando nos deparamos com os crimes cometidos por lideranças políticas da
Alemanha, inspiradas no nazismo, amplamente divulgado entre o povo alemão. À medida que os
campos de concentração foram denunciados, todo um espetáculo de barbárie veio à superfície,
revelando os horrores que esses campos ocultavam.
A) Explique duas características da doutrina político-ideológica nazista.
B) Mencione e comente duas influências dessa doutrina no Brasil.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 7
Analise o fragmento textual e a imagem abaixo .
“A História do Brasil, nos três primeiros séculos,
está intimamente ligada à da expansão comercial
e colonial europeia na época moderna. Parte
integrante do império ultramarino português, o
Brasil-colônia refletiu, em todo o largo período da
sua formação colonial, os problemas e os
mecanismos de conjunto que agitaram a política
imperial lusitana. Por outro lado, a história da
expansão ultramarina e da exploração colonial
portuguesa se desenrola no amplo quadro da
competição entre as várias potências, em busca
do equilíbrio europeu [...]. A pressão das demais
potências europeias cresceu a partir da união
dinástica de Portugal e Espanha”.
Fortaleza dos Reis Magos – Monumento histórico do Rio
Grande do Norte. Disponível em: <www.fja.rn.gov.br>.
Acesso em: 13 jul. 2010.

NOVAIS, Fernando A. O Brasil nos quadros do antigo
sistema colonial. In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Brasil
em perspectiva. 15. ed. São Paulo: DIFEL, 1985. p. 47 -54.

A partir da análise do fragmento textual e da imagem,
A) mencione e explique três fatores que impulsionaram a expansão marítimo -comercial europeia.
B) cite e comente duas razões que levaram, nesse contexto, à constru ção da Fortaleza dos Reis
Magos.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 8
O sistema capitalista teve suas origens com a expansão comercial europeia e consolidou -se com
a denominada “Revolução Industrial”. No Brasil, as atividades capitalistas indust riais
desenvolveram-se no período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e a “Era
Vargas”, provocando significativas mudanças socioeconômicas.
Mencione e explique três mudanças socioeconômicas vinculadas ao processo de industrialização
que se estruturou no País, do final do século XIX até a “Era Vargas”.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 9
Parte considerável da energia que atinge a Terra é proveniente do Sol. A distribuição da
insolação na superfície é condicionada, dentre outros fatores, pelo grau de inclinação da Terra
em relação ao Sol.
Observe a figura abaixo.
Temperatura
média anual 1,8ºC

Murmansk

RAIOS SOLARES

(Rússia)

Natal
(Brasil)

Temperatura
média anual 28ºC

IBEP. Atlas geográfico escolar. São Paulo, 2008, p. 16. [Adaptado].

Considerando as informações da Figura e os fatores “ incidência da radiação solar” e
“latitude”:
A) justifique por que ocorrem diferenças de temperatura entre Natal e Murmansk.
B) apresente um exemplo de uma atividade econômica na Cidade de Natal que é diretamente
favorecida pela incidência de radiação solar. Justifique.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 10
O ano de 2008 foi marcado por uma crise econômica que se abateu sobre os Estados Unidos.
Nesse País, os efeitos da crise puderam ser observados por meio do fechamento de bancos, da
queda de ações em Bolsas de Valores, da falência no Setor Imobiliário, do aumento do
desemprego. As informações sobre a referida crise circularam, simultaneamente, em diferentes
partes do Mundo.
A) Justifique por que as informações sobre a crise dos EUA puderam ser acompanhadas,
simultaneamente, em diferentes partes do Mundo.
B) Levando em consideração a globalização econômica, explique por que a crise que atingiu os
Estados Unidos em 2008 afetou a Economia Mundial.
Espaço destinado à Resposta
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Questão 11
A biodiversidade do Planeta vem sendo ameaçada por problemas que afetam o funcionamento da
Sociedade, da Natureza e da Economia. Nesse contexto, o aproveitamento da Amazônia passou
a ser discutido, levando-se em consideração diferentes perspectivas de exploraçã o.
Considerando a perspectiva econômica, por que a exploração sustentável do ecossistema
florestal da Amazônia é considerada mais competitiva do que a exploração pela agropecuária?
Espaço destinado à Resposta
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Questão 12
O Rio Grande do Norte, nos últimos anos, apresentou um comportamento populacional variável,
verificando-se que alguns Municípios tiveram crescimento demográfico, enquanto outros
registraram redução ou estabilidade populacional.
Observe a Tabela a seguir, que mostra dados sobre a população do Município de Mossoró, nos
anos de 1991 e 2000.
População do Município de Mossoró – 1991 e 2000
Variação relativa do
População
1991
2000
crescimento (%)
Urbana

177.331

199.081

12,26

Rural

14.936

14.760

-1,17

Total

192.267

213.841

11,22

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jul. 2010.

A) Qual o comportamento demográfico do Município de Mossoró, em termos de população total,
urbana e rural, nos anos de 1991 e 2000?
B) Explique esse padrão
socioeconômica regional.

de

comportamento

demográfico,

relacionando -o

à

dinâmica
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