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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.



Divisão de Processo Seletivo - DIPS 2

Vestibular 2009           Prova Analítico-Discursiva - 2ª Fase

HHiissttóórriiaa

Questão - 01

Analise atentamente a figura, relacione-a ao contexto da transferência da corte portuguesa
para o Brasil e faça o que se pede:

Fonte: AQUINO, Rubens Santos Leão; LISBOA, Ronaldo César. Fazendo a História: A
Europa e as Américas no século XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1990, p.82.

a) Como D. João encontrou a colônia portuguesa ao chegar ao Brasil?

b) Cite duas (02) mudanças verificadas na colônia portuguesa a partir da chegada da

corte portuguesa ao Brasil.

Rascunho:



Divisão de Processo Seletivo - DIPS 3

Vestibular 2009           Prova Analítico-Discursiva - 2ª Fase

Questão - 02
“[...] Em 1944 na cidade de Macapá, o núcleo urbano à época tinha 1.286 habitantes, o que
evidenciava decréscimo, [não tinha] luz elétrica, esgoto e água encanada. Enfim, era um
vilarejo decadente sem serviços e atendimentos imprescindíveis ao bem-estar coletivo e ao
progresso, onde se instalou o governo amapaense, sob a indiferença de parte da população
[...]” (Adaptação de Santos, F. Rodrigues, História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do janarismo – 1943
a 1970. Macapá: Editora Gráfica O Dia S.A., 1998, p. 29).

Com base no fragmento acima e de acordo com o contexto em que se inserem as ações
políticas e sociais do governo do interventor Janary Nunes, responda:
a) Qual o slogan usado por Janary para definir o seu programa de organização e

desenvolvimento do Território Federal do Amapá?
b) Que medidas foram tomadas por Janary Nunes, em decorrência da situação de decadência

em que se encontrava o vilarejo de Macapá e da pouca expressividade populacional
existente na região?

Rascunho:

Questão - 03

Tem-se uma realidade clara a tratar. Há um mundo globalizado que necessita de regras claras
e duradouras de convivência. Não é possível imaginar esse mundo sem a presença americana.
E o atentado ao World Trade Center deixou claro que é impossível a convivência global sem
políticas de integração dos excluídos e de correção das injustiças. A discussão tem que
convergir para isso. Que ações deverão ser feitas para atingir o equilíbrio global? Para a
discussão ganhar um mínimo de objetividade, seria importante fixar alguns paradigmas
intocáveis: (...) Para combater o terrorismo há que se entender o que o legitima. Na raiz de
grande parte do terrorismo político, existem conflitos políticos e regionais não resolvidos,
existem povos injustiçados sem canal para expressar suas reivindicações. Crie esse canal e se
tirará do terrorismo a legitimidade que ele detém em algumas comunidades; (...) É hora de
fortalecer ou criar novas instituições internacionais que comecem efetivamente a mediar os
grandes conflitos regionais. O direito dos israelenses e dos palestinos à sua própria terra virou
efetivamente uma questão da humanidade. (Adaptado de: Luís Nassif. O terrorismo e a paz global. Folha
de São Paulo, 15.09.2001, p. B-3).

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o terrorismo, faça o que se pede:
a) Cite um argumento do autor Luís Nassif que contribuiria para o combate ao terrorismo.
b) Conceitue terrorismo político, expressando a relação entre oriente e ocidente no mundo

contemporâneo.


