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CENTRO DE SELEÇÃO

1. Após autorização, verifique se este caderno está completo ou se contém imperfeições gráficas. Caso
contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.

2. Este caderno contém as provas de Geografia, com 6 questões, de História, com 6 questões e a prova de
Redação. Utilize os espaços em branco para rascunho.

3. O desenvolvimento das questões deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, nos
respectivos Cadernos de Respostas. Resoluções a lápis não serão corrigidas e terão pontuação zero.

4. A duração das provas será de 5 horas, já incluídas nesse tempo a leitura dos avisos e a coleta de
impressão digital.

5. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

6.AO TERMINAR, DEVOLVAOS CADERNOS DE RESPOSTAS EAFOLHADE REDAÇÃO
AOAPLICADOR DE PROVA.
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HISTÓRIA

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

HAYEZ, Francesco. “Destruição do Templo de Jerusalém”. Disponível em:
 <www.paroquia-smbelem,pt/imagens/destruicao_templo_jerusalem.jpg>.  Acesso em: 4 mai. 2009. 

Produzido em 1867, o quadro remete a um acontecimento importante para a religião judaica.
Com base na análise histórica dessa religião,

a) cite duas de suas características, no contexto da Antiguidade Oriental.

b) relacione o acontecimento apresentado no quadro ao caráter sagrado de Jerusalém para os ju-
deus. (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a citação abaixo.

Entre os habitantes de Meia Ponte há muitos brancos, mas a maioria é de nativos ou crioulos
de raça mestiça e mulatos pobres. A população da cidade e seu distrito, segundo a lista oficial
do ano de 1812, era de 6.209 almas. Os habitantes que viviam outrora de suas rendosas lavras
de ouro, agora têm a fama de experimentados cultivadores de milho, mandioca, fumo, cana-de-
açúcar, café e algodão (de que aqui também fazem chapéus). Plantam também trigo, que pro-
duz bem.

POHL, J. E. Viagem ao interior do Brasil (1819) apud BERTRAN, Paulo. História da terra e do homem no Planalto Central: eco-
história do Distrito Federal, do indígena ao colonizador. Brasília: Verano, 2000. p. 300.

Considerando o documento acima e as condições socioeconômicas de Goiás, em 1812 e no
início do século XVIII, explique a: 

a) relação entre a composição étnica da população goiana em 1812 e a estrutura socioeconômica
implementada na região desde o século XVIII.

b) mudança na estrutura econômica da região no início do século XIX. (5,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a citação abaixo.

Nós somos algo mais do que nós mesmos. Nós somos uma idéia, uma esperança, um exemplo.

CASTRO, Fidel. Discurso pronunciado em 28 de setembro de 1960. Disponível em:
<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1960/esp/f280960e.html>. Acesso em: 4 mai. 2009. (Traduzido e adaptado).

Esse discurso de Fidel Castro foi pronunciado nos momentos iniciais do processo revolucioná-
rio cubano e em um contexto histórico e político de grande tensão no que se refere à geopolítica
mundial. Relacione a citação a um acontecimento do início da década de 1960, envolvendo Cuba e
Estados Unidos, que explique a projeção internacional da Revolução Cubana. (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as citações abaixo

1. Era uma guerra, depois da qual foi possível devolver a paz ao Brasil. Eu acabei com o terroris-
mo neste país. Se não aceitássemos a guerra, se não agíssemos drasticamente, até hoje tería-
mos o terrorismo.

Entrevista do ex-presidente Emílio Garrastazú Medici ao jornalista Antonio Carlos Scartezini. Apud GASPARI, Elio. A ditadura escan-
carada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 17.

2. Era essencial reprimir. Não posso discutir o método de repressão, se foi adequado, se foi o
melhor que se podia adotar. O fato é que a subversão acabou.

D'ARAÚJO, Maria Celina de; CASTRO, Celso. (Orgs.). Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1997, p. 223-224. Apud GAS-
PARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 18.

3. Se houve a tortura no regime militar, ela foi feita pelo pessoal de baixo, porque não acredito
que um general fosse capaz de uma coisa tão suja, não aceito isso.

Entrevista de João Baptista Figueiredo a Cláudio Renato. O Estado de S. Paulo, 23 dez. 1996. Apud GASPARI, Elio. A ditadura es-
cancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 23.

Essas citações são de três presidentes da república que governaram o Brasil durante a dita-
dura militar (1964-1985). Com base nelas, explique a relação entre 

a) as expressões “guerra” e  “método de repressão”; 

b) a terceira citação e o processo de abertura política, iniciado na década de 1970. (5,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens abaixo.

Disponível em: <http://www.moderna.com.br/didaticos/ei/aventuradeaprender/datas/images/indio>. Acesso em: 4 mai. 2009.

Disponível em: <http://bpl.blogger.com/_XBvt0sSamjU/RgL0WaxAPsl/AAAAAAAAAFg/VFGegiq4Xz>. Acesso em: 4 mai. 2009.

As telas de Víctor Meirelles (1861) e de Cândido Portinari (1948) retratam o acontecimento co-
nhecido como a Primeira Missa no Brasil. Ambas convertem esse acontecimento num marco funda-
dor da nação brasileira, destacando temas como o cristianismo e o encontro de culturas. Com base
na leitura dos quadros, analise como cada um dos autores articulou esses  temas a diferentes ideias
de nação. (5,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as citações a seguir.

Caminhamos para a unidade, marchamos para o Centro, não pela força de preconceitos doutrinários, mas
pelo fatalismo de nossa definição racial.

VARGAS, Getúlio, 1939. In: LENHARO, A. A sacralização da política. São Paulo: Papirus, 1986, p. 56. 

Somos geograficamente um dos maiores países deste planeta, onde vive um povo em condições de aperto.
Em torno de nós, a vastidão, os descampados, o país por conquistar, sítios admiráveis e no entanto nos
agrupamos a beira do mar, espiando as fases das marés. Constitui um refrão monótono dizermos que neces-
sitamos ocupar o nosso país, possuir a terra, marchar para o Oeste, voltar as costas ao mar e não permane-
cer eternamente com o olhar fixo nas águas como se pensássemos em partir, em voltar. Do Brasil nenhum
de nós partirá jamais, porque esta é a nossa nação e pátria.

KUBITSCHECK, Juscelino, 1956. Coleção Brasília, tomo 4. Brasília: Serviço de documentação da Presidência da República, 1960, p. 49-50. 

A necessidade da unidade nacional é tema recorrente nos discursos políticos dos governos de Getú-
lio Vargas (1937-1942) e Juscelino Kubitscheck (1956-1960). Considerando o exposto e tendo como
base as citações,

a) quais interesses políticos sustentavam cada um desses discursos?

b) cite uma realização de cada um desses governos, decorrente de tais interesses. (5,0 pontos)




