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Nome do Candidato: Nº de Inscrição

Curso:

1. Este caderno de prova destina-se exclusivamente aos candidatos aos cursos de Licenciatura em
Pedagogia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Filosofia e Tecnologia e Design.

2. Confira se este caderno contém 03(três) questões de História e 03(três) questões de Geografia.
Verifique se não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente
ao fiscal.

3. Utilize os espaços apropriados para rascunho, transferindo as versões finais para as respectivas
Folhas de Respostas.

4. Devolva, obrigatoriamente, todo o material desta prova ao fiscal.
5. Não haverá substituição de sua Folha de Respostas, por isso, preencha-a com atenção.
6. As Folhas de Respostas deverão ser preenchidas com caneta esferográfica preta ou azul, fabricada

em material transparente.
7. Não dobre ou amasse a Folha de Respostas.
8. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8h e seu término às 12h

(horário local).
9. Você só poderá deixar a sala levando consigo este Caderno de Prova depois de decorridas 03(três)

horas do início da prova.
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Geografia

Questão - 01
A Pesquisa Nacional Demografia e Saúde da Mulher e da Criança (PNDS) de 2006 revela
avanços e retrocessos na saúde materno-infantil brasileira (mulheres com menos filhos
contrastam com o início da vida sexual precoce). Analise a tabela baixo que retrata parte desta
realidade:

Tabela: Percentual do total de mulheres de 15 a 19 anos
grávidas do primeiro filho

Idade 1996 (%) 2006 (%)
15 anos 1,2 3,7
16 anos 3,1 4,6
17 anos 5,1 4,5
18 anos 3,8 9,6
19 anos 6,1 6,6
TOTAL 3,7 6,2
Urbano 3,6 5,6
Rural 4,1 2,4

Fonte: PNDS 1996 e 2006.

a) Cite e explique uma característica da política de saúde demográfica, que tem contribuído
para os avanços da saúde materno infantil no Brasil.

b) De acordo com a tabela e com os seus conhecimentos sobre o assunto, explique uma
causa para o aumento do total de mulheres grávidas no período 1996-2006.

c) Cite e explique uma causa da redução da gravidez no meio rural, no período 1996-2006.
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Rascunho:

Questão - 02
O mapa abaixo representa a complexa geopolítica da região do Mar Cáspio, disputado em
conflitos internacionais. A partilha deste Mar desperta o interesse dos países envolvidos que,
através de alianças, ganha perigosas proporções.

Figura: Ásia Central

Fonte: Adaptado MAGNOLI, 2000.

Com base na figura e na literatura sobre o referido conflito, responda às questões abaixo.
A) Cite os países que disputam a fronteira marítima no Mar Cáspio.
B) Comente sobre a causa primordial do conflito no Mar Cáspio.
c) Cite e explique uma importância geopolítica do controle do Mar Cáspio pela Rússia.

Rascunho:

FEDERAÇÃO RUSSA
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Questão - 03
O quadro abaixo apresenta as ações de gestão territorial, cujos objetivos resultaram na
organização histórica do espaço amapaense.

Quadro: Principais ações para a organização espacial do Amapá

ITEM ANO AÇÕES

I 1988 Transformação do Território Federal do Amapá em Estado do
Amapá.

II
1990
2002

Criação da reserva extrativista do Rio Cajari.
Criação do Parque Montanhas do Tumucumaque.

III A partir de 1992
Criação de novos municípios (Pedra Branca do Amapari,
Serra do Navio, Cutias, Pracuúba, Vitória do Jari, dentre
outros).

IV 2007 Entrada de novas empresas mineradoras (MMX e Anglo
Ferrous Brazil).

Adaptado de Porto, 2007.

Com base nas ações expostas no quadro acima e em seus conhecimentos sobre o tema, faça
o que se pede:
a) Qual foi o objetivo primordial da ação promovida no item I ?
b) Explique uma causa da ação promovida no item II.
c) Explique um fator político da ação promovida no item III.
d) Explique uma conseqüência da ação promovida no item IV.

Rascunho:


