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PROVA DE HISTÓRIA - QUESTÕES 01 A 15

01. (URCA/2022.1) Leia:

"As Quatro Nobres Verdades são: Verdade do sofrimento;
verdade da origem do sofrimento; verdade da cessação do
sofrimento; verdade do caminho que leva à cessação do

sofrimento".
(In: https://templozulai.org.br/pt_BR/)

No século VI a.C., Sidarta Gautama (563 a.C. - 483 a.C.),
mais conhecido como Buda, criou uma religião e filosofia,
a partir de sua experiência de vida, deixando a condição
de príncipe e a casta que pertencia no Hinduísmo. Dentre
os preceitos do Budismo estão:

A) A crença em Alá como único Deus e a peregrinação até
Meca.

B) A crença na salvação através de Jesus Cristo e o batismo
como sacramento.

C) A obediência aos "10 mandamentos" e o monoteísmo.

D) A defesa do sistema de castas e o politeísmo.

E) O desenvolvimento da consciência física e espiritual levam
ao Nirvana, a crença no carma e na reencarnação.

02. (URCA/2022.1) Observe a gravura abaixo, referente à
Revolta do Monte Sagrado (494 a.C.) promovida pela
plebe romana:

"A Secessão do Povo ao Mons Sacer", gravada por B. Barloccini, 1849 In: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Secessio_plebis.JPG

No início do período republicano da Roma Antiga, a
plebe enfrentava duras condições, tais como: não ter
acesso aos cargos públicos e à justiça, não ter suas famí-
lias reconhecidas pelo Estado, podendo inclusive ser es-
cravizada por dívidas. Sobre a condição social em Roma
no período republicano:

I. Foi durante este período que surgiram diversas leis que abo-
liram alguns dos privilégios dos patrícios, como a permissão
para o casamento entre plebeus e patrícios e o fim da escra-
vidão por dívida.

II. A plebe migrou para outras regiões da península italiana, não
fazendo mais parte da sociedade romana.

III. A expansão romana pelo Mar Mediterrâneo e as lutas soci-
ais internas, provocaram mudanças nas condições sociais e
políticas da plebe.

Marque a alternativa correta:

A) Todas as afirmações estão corretas: I, II e III.

B) Estão corretas as afirmações I e II.

C) Estão corretas as afirmações I e III.

D) Apenas a afirmação II está correta.

E) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

03. (URCA/2022.1)Sobre o sistema feudal, ocorrido em vá-
rias áreas da Europa Ocidental, durante a Idade Média,
o historiador Leo Huberman escreveu:
"O camponês vivia numa choça do tipo mais miserável.
Trabalhando longa e arduamente em suas faixas de terra es-
palhadas [...], conseguia arrancar do solo apenas o suficiente
para uma vida miserável. Teria vivido melhor, não fora o
fato de que, dois ou três dias por semana, tinha que trabalhar
a terra do senhor, sem pagamento. Tampouco não era esse o
único trabalho a que estava obrigado. Quando havia pressa,
como em época de colheita, tinha primeiro que segar o grão
nas terras do senhor".
(In: HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do homem. 21ª edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986, p.5).

A relação social de produção descrita no texto é:

A) A escravidão.

B) A servidão.

C) O assalariamento.

D) O trabalho livre.

E) A suserania.

04. (URCA/2022.1)No século XV, na margem meridional do
baixo rio Congo, existiu um reino denominado Reino
do Congo. A capital do reino, Banza Congo (Mbanza),
situava-se na confluência de várias rotas comerciais. So-
bre a organização política do Reino do Congo:

I. O mani Congo (rei) comandava o reino com a ajuda dos líde-
res regionais, das aldeias, os quais prestavam auxílio militar.

II. As aldeias (lubatas) e cidades (banzas) pagavam tributos ao
mani Congo - alimentos, tecidos, sal, dentre outros produtos.

III. Os limites do reino eram traçados pelos conjuntos de aldeias,
que deviam fidelidade ao rei e ao mesmo tempo recebiam a
proteção do poder central.

Marque a alternativa correta:
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A) Todas as afirmações estão corretas: I, II e III.

B) Estão corretas as afirmações I e II.

C) Estão corretas as afirmações I e III.

D) Apenas a afirmação II está correta.

E) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

05. (URCA/2022.1)Observe o gráfico:

Fonte: Atlas Histórico do Brasil, Fundação Getúlio Vargas. In: https://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-

ouro/mapas/graficos-producao-de-ouro-e-populacao-mineira-no-seculo-18

Sobre a exploração do ouro na América Portuguesa é
correto afirmar que:

A) A permanência dessa riqueza na colônia possibilitou a for-
mação de uma poupança interna, que foi distribuída entre os
diversos setores da população colonial.

B) Promoveu o esvaziamento da população que vivia na colô-
nia, com um êxodo rumo à Europa que durou cerca de 120
anos.

C) Significou o crescimento da atividade manufatureira na colô-
nia, principalmente nas áreas ligadas ao açúcar, o que ocasi-
onou a transferência da capital para Salvador em 1763.

D) Foi realizada através do trabalho assalariado, por trabalhado-
res livres que tiveram ascensão social no período, nas regiões
mineradoras.

E) Teve por base a exploração do trabalho escravo, sendo que a
maior parte do destino do ouro foi para a metrópole e para a
Inglaterra, que já exercia seu domínio econômico sobre Por-
tugal.

06. (URCA/2022.1)Em 25 de julho é comemorado o "Dia Na-
cional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra", con-
forme a Lei nº 12.987/2014. Tereza de Benguela foi uma
mulher que viveu no século XVIII, na então Capitania do
Mato Grosso. Dentre seus feitos reconhecidos está:

A) Ter se convertido à religião islâmica e promovido a conver-
são dos escravizados.

B) Ter fugido do cativeiro e voltado para o continente africano,
onde fundou um novo reino.

C) Ter trabalhado nas missões religiosas católicas e promovido
a conversão dos povos indígenas.

D) Ter liderado um quilombo, o Quilombo do Quariterê, reu-
nindo negros e povos indígenas, resistindo por mais de duas
décadas.

E) Ter feito uma política de conciliação junto aos senhores de
escravos e impedido as revoltas dos escravizados.

07. (URCA/2022.1)Foram características da denominada
"Primeira Revolução Industrial" (meados do século
XVIII a meados do século XIX):

A) O uso do carvão mineral e do ferro como fonte de energia
e matéria-prima; a utilização de máquinas na produção e o
sistema de produção fabril.

B) O predomínio do trabalho familiar; a utilização dos moinhos
de água como fonte principal de energia e a produção de
bens artesanais.

C) O advento da produção de cobre; a prática do nomadismo e
a descoberta do fogo.

D) A diminuição do comércio; a fuga das cidades e a intensifi-
cação da ruralização.

E) O predomínio do uso do petróleo e o início do uso da energia
nuclear.

08. (URCA/2022.1)Observe os mapas:
Sobre o processo de perdas territoriais do México e o au-
mento do território dos Estados Unidos da América, no
século XIX:

I. As tratativas sobre os territórios foram pacíficas, tendo ape-
nas sido paga uma indenização por parte do governo dos Es-
tados Unidos da América.

II. Na Guerra Mexicano-Americana (1846-1848), o México foi
derrotado e cedeu os territórios do Texas, da Califórnia e do
Novo México para os Estados Unidos.

III. Por causa das derrotas e tendo o Rio Grande como novo li-
mite de fronteira entre os dois países, o México perdeu apro-
ximadamente 40% de seu território.
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Mapa 1 - Território do México no século XIX

Mapa 2 - Expansão dos Estados Unidos da América
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Marque a alternativa correta:

A) Apenas a afirmação I está correta.

B) Estão corretas as afirmações I e II.

C) Estão corretas as afirmações II e III.

D) Todas as afirmações estão corretas: I, II e III.

E) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

09. (URCA/2022.1)Leia a letra da canção:

"[...] rubras cascatas jorravam das costas dos negros Entre
cantos e chibatas inundando o coração Do pessoal do porão
que a exemplo do marinheiro Gritava: Não! [...] Glória a
todas as lutas inglórias Que através de nossa história Não
esquecemos jamais! Salve o navegante negro Que tem por
monumento As pedras pisadas do cais..."
(In: Elis Regina, Mestre Sala dos Mares. Música de João Bosco e Aldir Blanc.CD Elis ao Vivo, Velas, 1985)

Em novembro de 1910 ocorreu o movimento de mari-
nheiros liderados por João Cândido Felisberto, conhe-
cido como Revolta da Chibata. Dentre as causas e rei-
vindicações dos revoltosos está correta a alternativa:

A) Autonomia política para o Estado de São Paulo, criação de
uma nova constituição para o Brasil.

B) Fim dos castigos corporais aos praças da Marinha, aumento
do soldo, melhoria das condições de trabalho.

C) Defesa do voto secreto e do sufrágio feminino.

D) Garantia do direito de propriedade aos donos de terra, im-
plantação do voto censitário.

E) Mais poder para os oficiais da Marinha sobre os praças, a
volta do regime monárquico.

10. (URCA/2022.1)Leia o trecho do Cordel intitulado "A la-
mentável morte do Padre Cícero Romão Batista, o Patri-
arca de Joazeiro", (ATHAYDE, João Martins de. Recife
1934).

"O Povo do Joazeiro
Chora sem consolação,
Repercutindo a notícia
Da praia ao alto sertão

Faz horror tanto lamento
Com o desparecimento,

Do padre Cícero Romão".

A literatura de cordel é uma manifestação da cultura
brasileira. Sobre ela:

I. Recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro,
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), no ano de 2018.

II. O nome cordel faz referência às cordas, onde os folhetos fi-
cavam e ficam expostos.

III. É uma escrita erudita, faz referência às virtudes e feitos dos
ricos e poderosos.

Marque a alternativa correta:

A) Todas as afirmações estão corretas: I, II e III.

B) Estão corretas as afirmações I e II.

C) Estão corretas as afirmações I e III.

D) Apenas a afirmação II está correta.

E) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

11. (URCA/2022.1)Leia:
"Diante da impossibilidade de continuar o trabalho no Sítio
Baixa Danta, o beato José Lourenço conseguiu com o Pe.
Cícero outra terra para viver, chamada de ’Caldeirão dos Je-
suítas’. Ficava no município de Crato, bem próxima à Serra
do Araripe e com uma área de quase 800 hectares. O nome
’Caldeirão’ vem de uma formação natural de pedra, que pa-
rece uma panela e conserva água em seu interior. Água ali-
mentada por um riacho".
(In: RAMOS, Francisco Régis Lopes. Caldeirão: estudo histórico sobre o beato José Lourenço e suas comunidades. 2 ª

edição, revista e ampliada. Fortaleza: Instituto Frei Tito de Alencar/ NUDOC/UFC, 2011, p. 59).

Sobre a Comunidade do Caldeirão, liderada pelo Beato
José Lourenço, é correto afirmar que:

A) Reuniu camponeses, pessoas pobres, que se dedicavam ao
trabalho na agricultura, à devoção cristã e aos laços com o
Padre Cícero Romão Batista.

B) Após a morte de Padre Cícero, manteve as terras cedidas por
ele e conseguiu novas terras na Chapada do Araripe.

C) Contava com o apoio dos senhores rurais da Região do Cariri
que viam com simpatia o deslocamento de pessoas pobres e
o trabalho comunitário.

D) Era uma espécie de comunidade quilombola, que aceitava
apenas negros e negras.

E) Desenvolveu atividades correlatas aos jagunços, tendo sido
responsável por emboscadas e crimes na região do Cariri.
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12. (URCA/2022.1)Observe a seguinte imagem:

"Música Degenerada: uma prestação de contas do Conselho de Estado com Hans Severus Ziegler." In:

https://www.theguardian.com/music/2014/nov/27/songs-of-exiles-rescuing-degenerate-music-from-the-shadows

Este cartaz fez parte da exposição de "Música Degene-
rada" produzido na década de 30 na Alemanha nazista.
Retrata a caricatura de um músico afro-americano, com
a Estrela de Davi na lapela, explorava a ideia da in-
fluência destrutiva da música negra e da "conspiração
judaica" na cultura germânica. São características da
ideologia nazista:

A) A revolução socialista, o poder político nas mãos do proleta-
riado, o internacionalismo.

B) A autogestão democrática na política, o fim do Estado, a va-
lorização da liberdade individual.

C) A distribuição de renda igualitária, reformas para humanizar
o capitalismo, o judaísmo.

D) O racismo, a xenofobia, a ideia de supremacia racial ariana,
o combate ao comunismo.

E) A valorização de todas as culturas, o fim do racismo, a de-
mocracia proletária.

13. (URCA/2022.1)Gamal Abdel Nasser governou o Egito
entre 1954 e 1970, ano de sua morte. É reconhecido por
ser protagonista do movimento dos não-alinhados e pelo
pan-arabismo. Sobre estes movimentos, marque a alter-
nativa correta:

A) O movimento dos não-alinhados defendia a política de colo-
nização da África. O pan-arabismo buscava uma política de
reconhecimento do Estado de Israel.

B) O movimento dos não-alinhados buscava aprofundar as
ideias de Mahatma Gandhi. O pan-arabismo procurava con-
ciliar a ideologia do arabismo com os preceitos de Gandhi.

C) O movimento dos não-alinhados buscava aproveitar os im-
passes entre os Estados Unidos e a aliança entre a França e
Reino Unido, para obter vantagens. O pan-arabismo buscava
a convivência pacífica entre os países do bloco.

D) O movimento dos não-alinhados propunha a criação de uma
nova organização mundial e a saída de seus países da ONU.
O pan-arabismo procurava defender uma política unificada
sobre a questão do petróleo.

E) O movimento dos não-alinhados defendia a posição de neu-
tralidade em relação aos dois blocos existentes, durante o
período da Guerra Fria. O pan-arabismo defendia a união
de todos os países de maioria árabe, baseados em preceitos
nacionalistas e seculares.

14. (URCA/2022.1)Em maio de 1992, o irmão do Presidente
Fernando Collor de Mello, de nome Pedro Mello, de-
nunciou que havia um esquema de corrupção, tráfico
de influências, contas fantasmas, que envolviam o pre-
sidente e seus aliados políticos. A situação desembocou
na criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI), promovida pelo Congresso Nacional. No embate
político da época, Collor convocou a população a vestir
as cores da bandeira nacional e seus opositores estimula-
ram a população a vestir-se de preto e ir às ruas.

Manifestação no ano de 1992. Divulgação: Repórter
UNESP

O movimento de milhares de jovens que foram às ruas
no ano de 1992 pelo impeachment do Presidente Collor
de Mello, ficou conhecido por:

A) Vem pra Rua.

B) Tenentismo.

C) Caras Pintadas.

D) Passe Livre.

E) Diretas Já.
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15. (URCA/2022.1)Leia a seguinte notícia, publicada no site
Mundo Educação, do Portal UOL:

"Mesmo depois de todas as contribuições de Isaac Newton
sobre a gravitação universal, as ideias planetárias de Ke-
pler e as propostas a respeito da gravidade feitas por Albert
Einstein, alguns arriscam-se em dizer que a Terra não seria
redonda, mas plana como um disco de vinil!

Chamadas de terraplanistas, essas pessoas defendem que a
forma de esfera da Terra é uma mentira sustentada princi-
palmente pela Nasa, Agência Espacial Estadunidense. O
motivo para tamanha farsa, segundo essa teoria conspirató-
ria, seria o poder financeiro e hegemônico".
(In: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-terra-plana.htm)

A atitude de não acreditar em uma informação estabe-
lecida, que foi obtida por amplo e profundo estudo, em
áreas como a Ciência e a História, propondo a propaga-
ção de notícias falsas, debates desnecessários sobre de-
terminado assunto, e partindo de teorias da conspiração
é conhecida como:

A) Cientificismo.

B) Positivismo.

C) Historicismo.

D) Negacionismo.

E) Impressionismo

PROVA DE GEOGRAFIA - QUESTÕES 16 A 30

16. (URCA/2022.1) "[...] Como experiência caracteriza-se
principalmente pela valorização das relações de afetivi-
dade desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao am-
biente. Nesta linha de raciocínio, [...] é resultado de sig-
nificados construídos pela experiência, ou seja, trata-se
de referenciais afetivos desenvolvidos ao longo de nossas
vidas".
(GIOMETTI, PITTON e ORTIGOZA, S/D. Disponível em https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/47175

/1/u1_d22_v9_t02.pdf. Acesso em 03/02/22).

O texto acima trata de uma das possibilidades de leitura
do conceito de:

A) Globalização

B) Região

C) Espaço geográfico

D) Território

E) Lugar

17. (URCA/2022.1) A crise militar entre a Ucrânia e Rús-
sia tomou, recentemente, os veículos de notícias. Os fa-
tos ocorreram em grande velocidade, incluindo o pro-
cesso de invasão das tropas russas ao território ucrani-
ano. Destruição de prédios e perdas de vidas, inclusive
de civis indefesos e em fuga, foram uma das consequên-
cias desse abominável conflito armado. No que se refere
a essa disputa militar, especialmente em função das suas
causas, pode-se afirmar que:

A) Não era para ocorrer nesta intensidade, uma vez que a Ucrâ-
nia sempre foi um país perfeitamente alinhado aos interesses
russos.

B) Os dois países estiveram distantes ao longo da Guerra Fria,
com a Ucrânia mais alinhada ao Ocidente, mas se aproxima-
ram recentemente, o que não justifica essa ação violenta da
Rússia.

C) A União Europeia e a ONU acompanharam esse conflito à
distância, sem fazer nenhum encontro para debater a crise,
por entenderem que ele não impactaria, política e economi-
camente, os seus países membros.

D) O movimento político e militar da Ucrânia em direção à
OTAN, tido pela Rússia como inaceitável, foi o estopim do
recente momento de conflito militar entre esses dois países.

E) A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
atuou, desde o início do conflito, militarmente em território
ucraniano contra a invasão russa.

18. (URCA/2022.1) A Geografia Clássica possuiu, nos seus
primeiros anos, duas grandes Escolas de Pensamento:
alemã e a francesa. Muito alinhada aos interesses dos Es-
tados Nacionais e das respectivas burguesias nacionais,
foi uma geografia descritiva, pouco explicitava e nunca
crítica ao sistema de produção e reprodução socioeconô-
mica. Com relação à Escola de Pensamento Alemão é
possível afirmar que:

A) Teve como grandes expoentes nomes como Alexander Hum-
bolt, Carl Ritter e Friederich Ratzel, tendo este último defen-
dido o conceito de espaço vital.

B) O principal intelectual desta Escola de Pensamento neste pe-
ríodo foi o francês Paul Vidal de La Blache.

C) Ao contrário da Escola Francesa, a Escola Alemã, desde os
primórdios manteve uma postura de afastamento do Estado
dominante na época.

D) Foi totalmente aversa à possibilidade de expansão territorial
dos Estados Nacionais Europeus, negando, inclusive, a teo-
ria do espaço vital.

E) Realizaram uma análise muito crítica da realidade social
alemã, propondo novas formas de organização socioeconô-
micas.
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19. (URCA/2022.1) O desastre em Petrópolis, no Rio de Ja-
neiro, ceifou a vida de mais de 250 pessoas. Choveu
em algumas partes da cidade, em apenas 6 horas, quase
260mm. Esse não foi o primeiro desastre em decorrência
de chuvas torrenciais e, ao que tudo parece, não será o
último. Com relação ao desastre em Petrópolis é possível
afirmar que:

A) É decorrente de uma dinâmica exclusivamente climática.

B) Demostra que mesmo com todos os esforços empreendidos
pelo Poder Público não é possível reduzir os efeitos desse
tipo de evento climático.

C) O baixo investimento de obras de contenção e remoção de
pessoas que moram em áreas suscetíveis a movimentos de
massa ajudam a explicar o número elevado de mortes.

D) Os eventos extremos de chuva e seca constituem uma das
principais características das mudanças climáticas, sendo
impossível pensar em soluções que possam minorar os seus
efeitos.

E) A população é a única responsável por catástrofes como
essa, uma vez que ocupam áreas de altíssimo risco.

20. (URCA/2022.1) "A quarta edição do relatório "Cumpli-
cidade na destruição IV - Como mineradoras e inves-
tidores internacionais contribuem para a violação dos
direitos indígenas e ameaçam o futuro da Amazônia",
lançado nesta terça-feira, 22, reúne uma série de dados
e informações sobre o avanço dos interesses das gran-
des mineradoras sobre as terras indígenas no país desde
2020. O relatório, feito em parceria entre a Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e a ONG Amazon
Watch, também aborda o papel da indústria da mine-
ração nas mudanças climáticas e na devastação da bio-
diversidade no Brasil. Além disso, o material expõe os
impactos socioambientais da atividade sobre povos indí-
genas e suas terras, em especial na Amazônia".
(Pública - Agência de Jornalismo Investigativo, disponível em https://apublica.org/2022/02/relatorio-aponta-cumplices-

da-destruicao-da-amazonia/. Acesso em 22/02/2022).

Tendo como fundamento texto acima e o histórico de ocu-
pação das terras indígenas no Brasil, marque a opção
correta:

A) Os indígenas, em sua grande maioria, querem entregar suas
terras para os grandes produtores, uma vez que preferem ter
emprego e renda do que manter os seus costumes e tradições.

B) As mudanças climáticas não impactarão as terras indígenas,
em função do seu caráter isolado.

C) Os mineradores e investidores constituem uma classe preo-
cupada com os interesses e raízes históricas dos indígenas.

D) A invasão e destruição das terras e da cultura indígena são
uma constante na história do Brasil e esse cenário tem agra-
vado em função do contexto político atual.

E) Os primeiros colonizadores tiveram a preocupação de man-
ter as terras e tradições indígenas intocáveis, sendo que esse
cenário mudou drasticamente nos últimos anos.

21. (URCA/2022.1) O Nordeste semiárido é historicamente
marcado por secas e estiagens, que desmontaram as ati-
vidades econômicas e causaram enormes perdas de vida
humana. As políticas públicas, inexistentes ou insufici-
entes, não criaram as condições para a mudança radical
desta situação. Com relação às características climáti-
cas do Nordeste semiárido, especialmente na sua porção
norte, assinale a opção correta:

A) O padrão de chuva observado na zona da Mata nordestina é
o mesmo observável nos sertões semiáridos.

B) O principal sistema produtor de chuva no norte do Nordeste,
incluindo o Estado do Ceará, é a Zona de Convergência In-
tertropical (ZCIT).

C) As secas que ocorrem indistintamente todos os anos, des-
truíram a possibilidade do desenvolvimento de qualquer ati-
vidade agropecuária no semiárido.

D) As condições de semiaridez do Nordeste brasileiro são espe-
radas em função da sua proximidade da linha do Equador.

E) Seca e estiagem representam o mesmo fenômeno climático,
não sendo possível distinguir uma e outro.

22. (URCA/2022.1) "A questão agrária nos sertões cearense,
em parte, tem sua essência na estrutura fundiária do Es-
tado, uma estrutura fundiária fortemente concentrada,
com origem no século XVII, a partir do regime de ses-
marias. A doação de grandes extensões de terras vol-
tadas para a pecuária no sertão semiárido favoreceu a
constituição de uma elite agrária sertaneja. As fazendas
de gado se multiplicavam rapidamente, não ocupando
na mesma proporção a mão-de-obra que estava se for-
mando na área. A produção de gado extensiva ocupou
pouca mão-de-obra e teve na figura do vaqueiro um ator
fundamental. No século XIX o algodão também se es-
tabeleceu como produto importante na economia cea-
rense".
(OLIVEIRA, 2005, p. 133. Disponível em https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-18072006-

132037/publico/CAPITULO3.pdf. Acesso 18/02/22).

A realidade fundiária do Ceará não difere muito daque-
las encontradas no restante do Nordeste. No que se refere
à essa realidade é possível afirmar que:

A) Gradativamente os povos excluídos da posse da terra estão
encontrando amparo legal e administrativo para que possam
acessar e produzir na terra.

B) Os efeitos da concentração de terra no Ceará foram mino-
rados ao longo do tempo em função da existência de uma
exitosa política de assentamentos agrários.
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C) A concentração de terras no Ceará e a consequente promo-
ção da desigualdade e da pobreza, também criou condições
para uma expropriação de terras ainda maior e exploração da
mão-de-obra.

D) O recente crescimento da economia cearense se desvincu-
lou por completo das atividades agropecuárias o que reduziu
muito o regime de concentração de terras no Estado.

E) A concentração de terras no Ceará foi observada de maneira
intensa nas áreas de serras e chapadas úmidas, mas não nas
áreas sertanejas.

23. (URCA/2022.1) As projeções cartográficas são funda-
mentais para ampliar as possibilidades de leitura do es-
paço geográfico, de modo que não é didático pensar a
história da geografia desvinculada da história da carto-
grafia e da proposição de projeções cartográficas. Neste
sentido, marque a opção correta com relação as proje-
ções cartográficas.

A) As projeções cartográficas não dependem de uma compres-
são matemática e geométrica do espaço.

B) A projeção cartográfica de Mercator foi desenvolvida recen-
temente e tem como objetivo diminuir o caráter eurocêntrico
das demais projeções disponíveis.

C) As projeções cartográficas, assim como Globo Terrestre, não
promovem a distorção dos ângulos, áreas e formas da terra.

D) As projeções cartográficas não precisam de uma superfície
plana para serem produzidas.

E) As projeções cartográficas são delimitadas de maneira ma-
temática e geométrica em um plano, possuem distorções e
devem ser utilizadas tendo em vista as suas finalidades.

24. (URCA/2022.1) A Escala de Tempo Geológico é um im-
portante instrumento científico e didático para se pensar
no "tempo profundo" e na periodicidade da ocorrência
dos eventos naturais. Ela trata de milhares, milhões e
bilhões de anos e não apenas (parafraseando o cantor
Nando Reis) de dias, semanas, meses, anos, décadas e sé-
culos. Pensando nas características da escala de tempo
geológico é possível afirmar que:

A) Ela se difere da escola de tempo histórica, a qual todos os se-
res humanos estão submetidos em sua curta existência sobre
a superfície do planeta, exatamente por demandar análises
de tempos mais longos do que estamos acostumados no co-
tidiano.

B) Ela se reporta apenas aos eventos físicos, não fazendo uma
correlação com o momento de início da vida no planeta.

C) Ela não busca, por estar concentrada apenas no aparecimento
da vida na terra, a compreensão dos eventos geológicos do
planeta.

D) É a escala de tempo exclusiva utilizada para estudar os even-
tos históricos referentes à atuação humana sobre a terra.

E) Ela é muito utilizada nos estudos de geologia, química e bi-
ologia, mas pouco importante para os estudos de geografia.

25. (URCA/2022.1) "A cidade pode ser compreendida como
a materialização das atividades humanas, e quando esta
passa a repercutir a ponto de influenciar a atmosfera
local, produz um novo balanço de energia que traz mo-
dificações térmicas no ambiente urbano [...] As tempe-
raturas de superfície mais elevadas foram encontradas,
sobretudo no perímetro urbano, onde detém alta con-
centração de material construído e as de menor valor
foram encontradas nos recortes relacionados às superfí-
cies mais naturais, como as franjas urbanas, as áreas de
distribuição das drenagens que cortam o município, as
áreas com maior densidade de vegetação e as áreas mais
elevadas do relevo, como a colina do Horto".
(ESTEVÃO, G.S. 2016. Disponível em http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/23943. Acesso em 12/02/22).

O trecho do texto faz referência a um fenômeno climá-
tico urbano estudado para a cidade de Juazeiro do Norte,
mas que é facilmente observável em outras cidades bra-
sileiras, especialmente nas médias e metrópoles:

A) Inversão térmica

B) El Niño

C) Ilhas de calor

D) Chuva ácida

E) Efeito estufa

26. (URCA/2022.1) "Em novembro de 2021 o Brasil entrou
com uma reclamação contra a União Europeia (UE) ar-
gumentando que ela impõe "controles sanitários discri-
minatórios para a detecção de salmonela em carne de
frango salgada e de peru com pimenta", criando ?bar-
reiras injustificadas para o comércio internacional" [?]
A medida estava sendo avaliada pelas autoridades do
país havia muito tempo, mas a decisão foi tomada ape-
nas dias depois da recente viagem a Brasília do chefe da
diplomacia europeia, Josep Borrell. [..] Passados 60 dias,
caso as partes não se entendam, o Brasil terá o direito
de requisitar a instalação de um painel para avaliar a
demanda. Esse tipo de processo costuma demorar anos
até ser concluído, situação que tende a se agravar nesse
momento em que o órgão de apelação da organização
está praticamente desativado".
(Revista Oeste. Disponível em https://revistaoeste.com/agronegocio/brasil-aciona-omc-por-barreiras-da-uniao-europeia-

contra-carnes-de-aves/. Acesso em 19/02/22).

O texto acima faz referência à (ao):

A) Conselho de Segurança da ONU

B) Organização Mundial da Saúde (OMS)
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C) Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE)

D) Organização Mundial do Comércio (OMC)

E) Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC)

27. (URCA/2022.1) "[...] é um agrupamento econômico atu-
almente composto por cinco países [...]. Não se trata de
um bloco econômico ou uma instituição internacional,
mas de um mecanismo internacional na forma de um
agrupamento informal, ou seja, não registrado burocra-
ticamente com estatuto e carta de princípios. [...] O que
era, no início, apenas uma classificação utilizada por eco-
nomistas e cientistas políticos para designar um grupo de
países com características econômicas em comum, pas-
sou, a partir de 2006, a ser um mecanismo internacional.
Isso porque [...] decidiram dar um caráter diplomático a
essa expressão na 61º Assembleia Geral das Nações Uni-
das, o que propiciou a realização de ações econômicas
coletivas por parte desses países, bem como uma maior
comunicação entre eles".
(Fonte: Brasil Escola, disponível em https://brasilescola.uol.com.br/geografia/lista. Acesso em 15/02/22).

O texto acima faz referência ao:

A) Mercosul

B) BRINC’S

C) ALCA

D) USMCA

E) União Europeia

28. (URCA/2022.1) Placas Tectônicas podem ser concebidas
como imensos blocos rochosos que compõem a crosta ter-
restre, em um total de aproximadamente 14 (quatorze)
que se movimentam sobre o manto terrestre, em movi-
mentos divergentes, convergentes ou transformantes. A
movimentação delas é responsável pela formação de ca-
deias de montanhas, fossas oceânicas, terremotos, tsuna-
mis, atividade vulcânica dentre outras. Com base nesta
informação e no conjunto do que diz a Teoria da Tectô-
nica de Placas, é correto afirmar que a Cordilheira dos
Andes foi formada a partir do:

A) Movimento de convergência entre as placas de Nazca e Sul-
Americana

B) Movimento de convergência entre as placas do Caribe e Sul-
Americana

C) Movimento divergente entre as placas de Nazca e Sul-
Americana

D) Movimento de convergência entre as placas indiana e euroa-
siática

E) Movimento de convergência entre a placa do pacífico com a
placa norte-americana

29. (URCA/2022.1) "Desde os primórdios da colonização,
especialmente a partir do século XIX, a flora e a fauna
vêm sendo afetadas pelas ações predatórias do homem
na busca da sobrevivência. Assim, os sistemas ambi-
entais não têm merecido a devida proteção, ameaçando
as condições de sobrevivência da biodiversidade e forta-
lecendo as condições de riscos à ocupação humana [..]
Esses riscos conduzem a condições irreversíveis, quando
se instalam os processos [...] de degradação ambiental a
exemplo do que se verifica nos sertões de Tauá/Arneiroz,
Vertente Ocidental da serra de Pedra Branca e partes
dos Sertões de Independência".
(FUNCEME. Disponível em http://www.funceme.br/wp-content/uploads/2019/02/LIVRO-FUNCEME-

INHAMUNS.pdf. Acesso em 11/02/2022).

O texto acima faz referência a um fenômeno obser-
vado em áreas do semiárido nordestino que foram forte-
mente explorada, sobretudo pelas atividades agropecuá-
rias. Marque a opção correta:

A) Chuvas ácidas

B) Assoreamento dos recursos hídricos de superfície

C) Seca

D) Estiagem

E) Desertificação

30. (URCA/2022.1) "As primeiras sesmarias caririenses da-
tam de 1703, apesar de já preexistirem colonos fixados
ao solo, dentre eles, muitos de origem baiana, dando ori-
gem as vilas de Crato e Jardim, que se destacaram no
cenário urbano colonial (GIRÃO, 1994). Inicialmente,
buscavam encontrar grandes jazidas de metais precio-
sos, principalmente por pensarem que naquelas terras
era possível existir ouro. Não encontrando metais preci-
osos, os primeiros colonizadores buscaram desenvolver
uma atividade mais compensadora que trouxesse lucra-
tividade de modo mais rápido. Sendo assim, foi implan-
tado o cultivo da cana-de-açúcar, permitindo uma maior
integração com a economia açucareira da zona da mata
pernambucana, utilizando-se principalmente da mão-de-
obra negra".
(ABREU e CRUZ, 2010. Disponível em http://www.uvanet.br/hist/janjun2010/16_resgatando_historia.pdf. Acesso em

05/02/2022).

A partir do processo descrito acima e considerando o
contexto de ocupação do Nordeste brasileiro e do Cariri
cearense pelos colonizadores europeus, é possível afirmar
que:

A) O processo de ocupação da região do Cariri cearense esteve
desvinculado dos grandes ciclos econômicos observados no
Nordeste.
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B) Os povos indígenas não foram perseguidos, escravizados ou
mortos, uma vez que foi utilizada apenas a mão-de-obra es-
crava negra.

C) A presença e o modelo de ocupação dos colonos no Cariri
cearense segue, em linhas gerais, a mesma lógica do que
acontecia no Nordeste, com exploração da mão-de-obra (in-
dígena e negra) e expropriação da terra.

D) No cariri cearense existia a exclusividade do cultivo da
cana-de-açúcar, não restando espaço para outros cultivos ou
mesmo pecuária.

E) A exemplo do que ocorreu no restante do Nordeste, o pro-
cesso de ocupação respeitou os ciclos naturais, não sendo
possível identificar processos de degradação dos ecossiste-
mas naturais.

LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA LUSÓFONA

QUESTÕES 31 A 45

Leia o texto a seguir e responda às questões de 31 a 35.

Fornecedora da Nestlé segue aterrorizando quilombolas no
nordeste do Pará

Após audiência de conciliação, a Agropalma segue vigiando
quilombolas. A empresa tem histórico de desrespeito aos direitos
humanos, fraudes cartoriais, grilagem de terras, contaminações
por efluentes agrícolas e condenações judiciais. A situação das
comunidades quilombolas do município de Acará (PA) permanece
crítica. Mesmo após a realização de uma audiência de conciliação
entre os quilombolas e a Agropalma S.A, em 17 de fevereiro, con-
vocada pela Justiça estadual paraense, quilombolas relatam que se-
guranças armados contratados pela empresa continuam vigiando-
os, em vias públicas como estradas e nas comunidades onde vivem.

"Mesmo que a gente esteja fora da área da Agropalma, eles
continuam vigiando a comunidade 24 horas por dia. Eles colocam
os seguranças pra ficar na estrada observando quem passa pela
estrada ou não", afirma Joaquim Pimenta, liderança quilombola.

Após a audiência de conciliação, os quilombolas saíram das
terras sob posse da Agropalma e foram para a comunidade da
Balsa, onde reclamam da constante vigilância dos seguranças da
empresa. Na audiência, a Agropalma se comprometeu a tapar as
valas que impediam o acesso ao antigo cemitério de Nossa Senhora
da Batalha, e também a fechar, em até 60 dias, as valas construídas
ao redor da Vila Palmares, que haviam sitiado os quilombolas.

Joaquim afirma que os quilombolas "continuam temendo por
um conflito. Eles [seguranças] estão armados com armas de grosso
calibre. Eles estão configurando um conflito contra a comuni-
dade, que não pode andar armada, mas eles podem andar com cada
monstro de espingarda. E a gente continua vivendo o mesmo terror

que estava lá dentro. Só que agora com essa vigilância ao acesso à
comunidade pela estrada, que é de livre acesso".

"Nós fizemos um acordo judicial, onde a Agropalma tinha que
tirar todos os obstáculos, sem exceção, e deixasse o caminho li-
vre para Nossa Senhora da Batalha, e não criar nenhum tipo de
constrangimento para os quilombolas acessarem o rio, o cemité-
rio", relata a liderança quilombola, referindo-se à audiência de
conciliação. Entretanto, "esse obstáculo não saiu. Os seguranças
continuam no mesmo lugar de anteriormente", afirma.

(Texto de Fábio Zuker, disponível em https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/fornecedora-da-nestle-segue-aterrorizando-

quilombolas-no-nordeste-do-para/. Adaptado.)

31. (URCA/2022.1) Analise o emprego do pronome relativo
destacado e assinale a alternativa correta:

I. Após a audiência de conciliação, os quilombolas saíram das
terras sob posse da Agropalma e foram para a comunidade
da Balsa, ONDE reclamam da constante vigilância dos se-
guranças da empresa.

II. Nós fizemos um acordo judicial, ONDE a Agropalma tinha
que tirar todos os obstáculos, sem exceção, e deixasse o ca-
minho livre para Nossa Senhora da Batalha.

III. [...] seguranças armados contratados pela empresa conti-
nuam vigiando-os, em vias públicas como estradas e nas co-
munidades ONDE vivem.

O emprego do pronome está

A) Correto em todas as alternativas.

B) Incorreto em todas as alternativas.

C) Correto nas alternativas I e II.

D) Correto apenas na alternativa II.

E) Incorreto apenas na alternativa II.

32. (URCA/2022.1) Na sentença "Eles estão configurando
um conflito contra a comunidade, QUE não pode andar
armada, mas eles podem andar com cada monstro de es-
pingarda. ", assinale a palavra que funciona como refe-
rente do pronome QUE:

A) Conflito.

B) Eles.

C) Comunidade.

D) Armada.

E) Andar.
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33. (URCA/2022.1) Na sentença "Na audiência, a Agro-
palma se comprometeu a tapar as valas que impediam
o acesso ao antigo cemitério de Nossa Senhora da Bata-
lha, e também a fechar, em até 60 dias, as valas construí-
das ao redor da Vila Palmares, QUE haviam sitiado os
quilombolas.", a função sintática exercida pelo pronome
corresponde à função de :

A) Objeto indireto

B) Objeto direto

C) Adjunto adverbial

D) Sujeito

E) Aposto

34. (URCA/2022.1) Considerando o trecho "Após a audiên-
cia de conciliação, os quilombolas saíram das terras sob
posse da Agropalma...", é correto afirmar que:

A) A forma verbal SAÍRAM é uma forma arrizotônica.

B) A formação da palavra AGROPALMA é composta por aglu-
tinação.

C) A palavra POSSE é núcleo de um adjunto adnominal.

D) QUILOMBOLAS e CONCILIAÇÃO são palavras formadas
por sufixação.

E) POSSE é um substantivo primitivo.

35. (URCA/2022.1) TAMBÉM e ACESSAREM tem, respec-
tivamente, o seguinte número de fonemas:

A) 5 e 7

B) 6 e 8

C) 6 e 9

D) 5 e 8

E) 7 e 7

Leia o texto a seguir e responda às questões de 36 a 40.

Segurança privada em supermercados reproduz racismo no
Brasil

A morte de João Alberto Silveira Freitas, espancado por seguran-
ças prestadores de serviço do Carrefour, em novembro de 2020,
levantou o debate sobre a existência de racismo estrutural no fun-
cionamento do setor de segurança privada no país. Na avaliação
de José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, há um
olhar seletivo dos vigilantes, quase automático, que se volta contra
a população negra. "Ele se sente como sendo o responsável por
manter a ordem. No entanto, este conceito de ’ordem’ exclui a pele
negra. A reação é o olhar de suspeita, a perseguição pelos corre-
dores, a postura intimidadora e o constrangimento. Isso acontece

mesmo se o vigilante for negro, por conta do racismo enraizado na
sociedade contra os corpos negros", explica.

O trabalho informal de segurança, realizado normalmente por
policiais e chamado de ’bico’, é proibido por lei no Brasil. No
entanto, diversos policiais militares e civis complementam a renda
desta forma. Outro fato comum de se ouvir quando acontece al-
gum caso de violência que envolva empresas ou prestadores de
serviço de segurança, é que os profissionais causadores da agres-
são são pessoas despreparadas para exercer tal função. No entanto,
a pesquisa "Escuta de Policiais e demais profissionais da segurança
pública do Brasil", realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública e publicada em novembro de 2021, revela que 6% dos
policiais entrevistados declararam fazer atividades de segurança
privada para complementar a renda.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há
aproximadamente 687 mil policiais e bombeiros e 99 mil guardas
municipais no Brasil em exercício da função. Logo, o percentual
de profissionais que fazem ’bico’ equivale a pelo menos 47 mil
policiais, bombeiros e guardas municipais que também trabalham
de maneira informal. Dados compilados pela Fenavist (Federação
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores) e
publicados na 15ª. Edição do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública revelam que o setor formal de segurança privada tem re-
duzido a quantidade de pessoas contratadas nos últimos anos. Em
2018, havia no país 604.746 seguranças privados aptos a exercer
a profissão na ativa. Em 2020, esse número foi reduzido para
526.108.

(Texto de Caroline Nunes e Juca Guimarães, disponível em https://ojoioeotrigo.com.br/2022/03/seguranca-privada-em-

supermercados-reproduz-racismo-no-brasil/. Adaptado.)

36. (URCA/2022.1) Na sentença "A morte de João Alberto
Silveira Freitas, espancado por seguranças prestadores
de serviço do Carrefour, em novembro de 2020, levan-
tou o debate sobre a existência de racismo estrutural no
funcionamento do setor de segurança privada no país.",
existem:

A) Quatro adjetivos.

B) Onze preposições

C) Três artigos.

D) Onze substantivos.

E) Três verbos.

37. (URCA/2022.1) No mesmo texto da questão anterior, o
sintagma DO CARREFOUR, em termos de relações sin-
táticas:

A) se liga ao núcleo do sujeito ESPANCADO.

B) se liga ao núcleo do agente da passiva SEGURANÇAS.

C) se liga ao núcleo do aposto SEGURANÇAS.
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D) se liga ao núcleo do objeto direto RACISMO.

E) se liga ao núcleo do adjunto adnominal RACISMO.

38. (URCA/2022.1) Na frase "Ele se sente como sendo o res-
ponsável por manter a ’ordem’. No entanto, este conceito
de ’ordem’ exclui a pele negra.", observa-se uma figura
de linguagem conhecida como:

A) Hipálage.

B) Assonância.

C) Metonímia.

D) Catacrese.

E) Prosopopeia.

39. (URCA/2022.1) Considerando a leitura do texto, pode-se
afirmar que, para o Reitor José Vicente, o racismo seria
estrutural porque:

A) Provoca a morte de pessoas pretas.

B) Envolve a ação de seguranças armados.

C) Os agressores eram brancos.

D) A sociedade inteira observa os negros negativamente.

E) Os agressores eram negros.

40. (URCA/2022.1) O fato de que as empresas de segurança
privada têm diminuído o número de contratações for-
mais, permite deduzir, de acordo com o texto, que:

A) Isso tem relação com o aumento de "bicos" e com a contra-
tação de pessoal despreparado, sem o treinamento que a lei
exige.

B) O setor está em declínio, pois a maioria dos policiais é negra
e não consegue contratos por isso.

C) Como a lei proíbe o trabalho informal nesse setor, as empre-
sas estão se ajustando às normas legais vigentes.

D) A Universidade Zumbi dos Palmares deveria criticar menos
e investir mais em capacitar esses profissionais.

E) A crise econômica decorrente da Pandemia de SARS-COV2
afetou empresas como o Carrefour, que diminuiu a contrata-
ção de pessoal.

41. (URCA/2022.1) Assinale a obra que não contribuiu para
a formação da identidade nacional no século XIX:

A) O guarani

B) Suspiros poéticos e saudades

C) A moreninha

D) O gaúcho

E) Macunaíma

42. (URCA/2022.1) Machado de Assis afirma, em Instinto de
Nacionalidade, que "É certo que a civilização brasileira
não está ligada ao elemento indiano, nem dele recebeu
influxo algum; e isto basta para não ir buscar entre as
tribos vencidas os títulos da nossa personalidade literá-
ria." É correto afirmar que:

A) Machado nega valor literário ao Indianismo romântico.

B) Machado defende que nossa identidade é herdada dos portu-
gueses.

C) Machado aprecia a inventividade e fantasia dos autores indi-
anistas.

D) Machado manifesta uma visão equivocada e preconceituosa
sobre os indígenas.

E) Machado usa a ironia para lamentar que o Indianismo tenha
sido abandonado como tema.

43. (URCA/2022.1) Leia o texto abaixo e assinale a alterna-
tiva correta:
Os americanos não têm feito sempre sentir em suas produ-
ções, o influxo da natureza que os inspirou; antes da Inde-
pendência, parecia até pretenderem olvidar a própria pátria
para pedir à Europa um quinhão da sua glória. Agora, que
têm necessidade de fundar sua literatura, repito: ela deve ter
caráter original.

A) Trata-se de uma fala de Bento Santiago, em Dom Casmurro,
criticando as pinturas que havia na casa onde viveu sua in-
fância.

B) É um trecho do ensaio de Ferdinand Denis, autor francês que
influenciou nosso nacionalismo literário.

C) Trata-se de uma fala de Dom Antônio de Mariz, em O Gua-
rani, criticando as preferências europeias dos autores que
adotaram o Brasil como pátria.

D) É um trecho do ensaio de Almeida Garrett, autor francês que
influenciou nosso nacionalismo literário.

E) Trata-se de uma fala de Martin Soares Moreno, em Ubira-
jara, explicando sua visão de arte ao amigo Peri.

44. (URCA/2022.1) Assinale a obra do Século XX que re-
toma, explicitamente, aspectos de caráter fundacional de
nossa identidade literária trabalhados pelos autores na-
cionalistas do Século XIX:

A) Contos negreiros, de Marcelino Freire.

B) O Ateneu, de Raul Pompeia.

C) Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior
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D) Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.

E) Pelo sertão, de Afonso Arinos.

45. (URCA/2022.1) Em que romance José de Alencar escreve
um prefácio em que explica seu projeto literário e sua vi-
são da construção de uma literatura nacional:

A) Sonhos D’Ouro

B) A viuvinha

C) Ao correr da pena

D) O ermitão do Muquém

E) Diva

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Tema: Memória familiar. Cultura alimentar. Alimentação
saudável.
Elementos temáticos: Registro de memórias. Comida afetiva.
Experiência pessoal.
Tendo como apoio opcional os textos motivadores, produza
uma ANOTAÇÃO DE DIÁRIO, em que você compara os pra-
tos tradicionais de sua família com a alimentação prática con-
sumida nas ruas . Seu texto deve ser descritivo, mas pode
conter passagens dissertativo-argumentativas e/ou narrativa.
NÃO ASSINE NEM SE IDENTIFIQUE. Evite cópias do texto
motivador, empregue a norma padrão e explore o tema de
forma ampla, evitando focalizar em um único elemento temá-
tico.

TEXTO MOTIVADOR 1
Receitas sem Nestlé

Tudo começa quando a Nestlé se dedica a alterar receitas tra-
dicionais brasileiras para garantir que seus produtos se tornem
onipresentes. Nos anos 1940. Mas especialmente nos anos 60 e
70, surfando na onda dos movimentos que cobravam igualdade de
gênero. A corporação suíça logo se apresentou como mediadora
e amiga, um amparo diante das aflições que atingiam mulheres
que tinham de lidar com a sobrecarga de trabalho externo e tarefas
domésticas. Foi assim que o Brasil se tornou o maior consumidor
mundial de leite condensado - ou melhor, de Leite Moça, que é
mais do que uma lata: inscreve-se como uma espécie de extensão
da identidade nacional.

O podcast Prato Cheio passou a limpo essa história de como a
Nestlé reescreveu a doçaria brasileira. As fórmulas infantis prontas
para consumo haviam chegado, e o Leite Moça, até então indicado
para bebês, precisava de um novo destino. A corporação lançou
então uma ofensiva, com livros de receitas, oficinas, propagandas
no rádio e na televisão. O resultado é o que você vê hoje em dia
nas cozinhas brasileiras.

TEXTO MOTIVADOR 2

TEXTO 1: TEXTO ADAPTADO - Publicado originalmente em
25/08/2021 - Pela Redação de O Joio e O Trigo. Disponível em
https://ojoioeotrigo.com.br/2021/08/receitas-sem-nestle.
TEXTO 2:
https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/07/leite-moca-
revolucao-constitucionalista.html
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

Esta página é destinada para o rascunho de sua redação. Não esqueça de transcrever o seu texto para a Folha Oficial de Redação.

Esta página não será objeto de correção

TÍTULO:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

CRITÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO/CORREÇÃO
O texto a ser produzido, deve:

- ser redigido na norma culta;
- ater-se exclusivamente ao tema proposto, sob pena de ter o texto desclassificado (zerado);
- evitar expressões clicherizadas para marcar "introdução"e "conclusão"da produção textual;
- originalidade;
- coerência, coesão e clareza na exposição das ideias;
- escreva de forma legível, ao limite mínimo de 20 linhas e máximo de 25 linhas.

PROVA II: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA LUSÓFONA, REDAÇÃO E LÍNGUA ESTRANGEIRA

14



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO (PSU/URCA)

PROVA DE INGLÊS - QUESTÕES 46 A 60

Texto I - The UK Keeps Sending Plastic Waste to Poor Countries,
Defying Past Pledge - UK citizens produce more plastic waste than
nearly any other country.

Parte I - Questões de 46 a 50

The UK is sending plastic waste to low-and middle-income countries
despite a partial ban on the practice that went into effect across the EU on
Jan. 1, 2021, according to the Guardian.

The EU-wide ban, which prevents shipments of plastic waste to coun-
tries outside of the Organization of Economic Cooperations and Develop-
ment, was developed while the UK was still a part of the political bloc.
The UK government had said that it wouldn’t backslide on environmental
commitments after its departure from the EU, but the ongoing shipment
of plastic waste shows that it’s already falling behind its peers.

The country says that it will keep sending shipments of plastic waste
to countries that had previously agreed to take it, claiming that countries
can reject the arrangement at any time. Environmental advocates told the
Guardian that the continuation of the practice shows that the UK isn’t yet
serious about curbing its plastic waste.

The UK has the second-highest per capita rate of plastic consumption
in the world, but the country has failed to develop sufficient infrastructure
for recycling and disposing of all this plastic.

As plastic waste accumulates, particularly the hard-to-recycle kind,
the country simply puts it into shipping containers and pays other coun-
tries to take it and figure out how to recycle or dispose of it.

In September 2020 alone, the UK sent more than 7,000 metric tons of
plastic waste to countries such as Malaysia, Pakistan, Vietnam, Indonesia,
and Turkey, according to the nonprofit Last Beach Clean Up. This plastic
waste often ends up going to landfills or getting burned in ways that con-
taminate sources of air, water, and food. In Malaysia, for example, illegal
plastic-burning factories have become a menace to communities.

From: https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-still-sends-plastic-waste-low-income-countries/ Accessed on 02/14/2022

46. (URCA/2022.1) Sobre o descarte do lixo plástico do Reino
Unido é correto dizer que:

A) Não tem obedecido a acordos de compromissos ambientais.

B) Começou a ser enviado a países pobres depois de um acordo com a
União Europeia.

C) Não há acordo prévio para recebimento desse tipo de lixo por países
pobres.

D) É reciclado e gera renda para as pessoas que trabalham nas associ-
ações de catadores.

E) É feito respeitando todos os acordos internacionais para o descarte
desse tipo de produto.

47. (URCA/2022.1) A prática comum para resolver o problema do
lixo plástico no Reino Unido é:

A) Doar para associações de recicladores de países pobres.

B) Viabilizar a reciclagem em seu país de origem.

C) Pagar para países pobres receberem esse lixo.

D) Transformar em matéria prima para confecção de outros produtos.

E) Descartar tudo em lixões junto com lixo doméstico.

48. (URCA/2022.1) A partir do que foi dito sobre a prática do
Reino Unido de lidar com seu lixo, é possível afirmar que:

A) Mostra que o Reino Unido leva a sério a questão ambiental do des-
carte de lixo plástico.

B) Cumpre com todos os acordos ambientais da União Europeia.

C) Serve como ensinamento para a população sobre a forma correta de
descartar o lixo.

D) Não é danosa ao meio ambiente, pois tudo é reciclado dentro das
normas ambientais.

E) Transfere sua própria responsabilidade de reciclar e descartar para
outros países.

49. (URCA/2022.1) A prática de queimar o lixo ilegalmente tem
causado ameaças de danos ambientais a que país?

A) Turquia

B) Vietnã

C) Paquistão

D) Malásia

E) Indonésia

50. (URCA/2022.1) Sobre os países que recebem o lixo plástico do
Reino Unido é incorreto afirmar que:

A) Podem se recusar a receber esse lixo.

B) Têm conhecimento que chega lixo em seus países dentro de contêi-
neres.

C) Reciclam o plástico mais resistente e o vendem como matéria prima
ao Reino Unido.

D) São remunerados para receberem esse lixo.

E) Recebem esse tipo lixo por vontade própria.

Parte II - Questões de 51 a 55

China used to be the largest recipient of excess plastic waste, but
the country cracked down on the practice in 2018. Since then, countries
like the UK, the US, and Canada have scrambled to find other dumping
grounds.

Many of these countries have since restricted the practice as well after
getting inundated with junk plastic. Both the Philippines and Malaysia
have sent shipping containers full of plastic waste back to where they
came from.

"Malaysia will not be the dumping ground of the world", Yeo Bee Yin,
Malaysia’s environment minister, said at the time. "We will fight back.
Even though we are a small country, we can’t be bullied by developed
countries."

"What the citizens of the UK [and other countries] think they have
sent for recycling are actually being dumped in our country," she added.
"Malaysians have a right to clean air, clean water, and a clean environment
to live in, just like citizens of developed nations."

Low-income countries such as Bangladesh, Laos, Senegal, and Ethio-
pia have emerged as the new dumping grounds due to lax environmental
laws, according to the Guardian.
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Environmental groups have long warned that the plastic pollution cri-
sis has been spiraling out of control. Many countries have vowed to reduce
plastic production, and global conventions have been convened to improve
international recycling and waste management. But plastic production is
expected to increase by 40% over the next decade.

While the EU will seek to take responsibility for the amount of waste
it generates, countries such as the UK will continue to pass the responsi-
bility elsewhere.

"We had assumed the UK would at least follow the EU, and so it is a
shock to find out now that instead they choose to have a far weaker control
procedure, which can still permit exports of contaminated and difficult-
to-recycle plastics to developing countries," Jim Puckett, director of the
Basel Action Network, told the Guardian. He added: "They are talking
the talk, but they have failed to walk the walk."

From: https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-still-sends-plastic-waste-low-income-countries/ Accessed on 02/14/2022

51. (URCA/2022.1) Sobre o lixo plástico produzido nos Estados
Unidos e no Canadá, o texto afirma que:

A) Estes países vendem todo o seu lixo para China desde 2018.

B) Não conseguiram compradores para seu lixo.

C) Vendem para empresas de reciclagem em seus países.

D) Estes países têm encontrado dificuldades em dar um destino ao seu
lixo.

E) É quase todo reciclado e utilizado na construção civil.

52. (URCA/2022.1) A Ministra do Meio Ambiente da Malásia disse
que:

A) A União Europeia é a maior culpada pelas leis frouxas de descarte
de lixo plástico.

B) Muitos cidadãos do Reino Unido desconhecem que o lixo não é
reciclado.

C) Os cidadãos malaios tem saído às ruas para protestar contra o envio
de lixo a seu pais.

D) Os malaios estão adoecendo por causa do chorume que polui a água
dos rios.

E) O lixo plástico é bem-vindo em seu país, pois se torna fonte de
renda para a população pobre.

53. (URCA/2022.1) Sobre a produção de plástico na próxima dé-
cada, o texto afirma que:

A) Será menor devido a acordos firmados para diminuir sua produção.

B) Obedecerá a regras de uso de matéria prima já reciclada.

C) Não sofrerá aumento significativo devido à dificuldade de descarte.

D) Aumentará apenas no Reino Unido por não ter assinado os acordos
de redução.

E) Espera-se um aumento de 40%.

54. (URCA/2022.1) Por que o diretor da Basel Action Network se
sentiu decepcionado com o Reino Unido?

A) Por ter afrouxado os procedimentos de controle do lixo.

B) Por ter saído da União Europeia.

C) Por se recusar a assinar os acordos de diminuição de poluição por
plástico.

D) Por ter duplicado o envio de plástico para países pobres.

E) Por não participar das decisões globais acerca do destino do lixo no
planeta.

55. (URCA/2022.1) O que Bangladesh, Laos, Senegal e Etiópia tem
em comum?

A) Devolveram ao Reino Unido navios cheios de lixo plástico.

B) Leis ambientais frouxas.

C) Rios poluídos com o chorume dos lixões.

D) Pessoas cuja renda vem exclusivamente da reciclagem.

E) São os países que historicamente mais têm recebido todo o lixo da
Europa.

Texto II - Chile’s Atacama Desert: Where Fast Fashion Goes to Die

Questões de 56 a 60

Deep in the Atacama Desert of Chile, new dunes are forming - not of
sand, but of last year’s unsold clothing from around the world. Piled high
atop the previous year’s fast fashion casualties and unpurchased lines of
clothes, the garments are usually filled with toxins and dyes and do not
biodegrade. The result: a fast fashion faux-pas and environmental disaster
that’s been largely overlooked - until now.

Aljazeera estimated that up to 59,000 tons of clothes that can’t be
sold in the U.S. or Europe end up at the Iquique port in the Alto Hospicio
free zone in northern Chile each year. These are meant for resale in Latin
America, but only 20,000 tons actually make their way around the conti-
nent. What doesn’t get sold in Santiago or smuggled and shipped to other
countries stays in the free zone. It’s no one’s responsibility to clean up and
no one will pay the necessary tariffs to take it away, Aljazeera reported.

(...)

While the human externalities of rampant consumerism - with child
labor and horrible conditions in factories - are well documented, the envi-
ronmental cost is less publicized and less understood. The truth, though,
is that fast fashion uses an outrageous amount of water - something to the
tune of 7,500 liters for one pair of jeans, a United Nations news report
found. This is the equivalent amount of water that an average person
drinks over seven years, the international body noted. In total, UNCTAD
estimates that the fashion industry uses roughly 93 billion cubic meters of
water each year, enough to quench the thirst of five million people.

"When we think of industries that are having a harmful effect on the
environment, manufacturing, energy, transport and even food production
might come to mind," the U.N. news report said. "But the fashion in-
dustry is widely believed to be the second most polluting industry in the
world- right behind big oil.

(...)

Factories also often dump chemicals from manufacturing into lo-
cal waterways and rivers, turning them toxic and polluting communities
downstream. This is particularly bad in places like Bangladesh and Indo-
nesia, known as cheap textile manufacturing hubs. "We are committing
hydrocide," said Sunita Narain, director general of Center for Science and
the Environment in India, about the dirty practice. "We are deliberately
murdering our rivers."

In 2017, a documentary on the pollution of waterways caused by fast
fashion found that tanneries were dumping toxic chromium into the water
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supply in Kanpur, India. The chemical then ended up in cow’s milk and
agriculture products.

All of that environmental cost doesn’t even account for end-of-life
pollution created by clothes. Unsold clothes are usually burned, buried or
trucked to Chile. In all these scenarios, toxins contained in the garments
are released into the air and underground water channels, Aljazeera re-
ported. As noted above, the colors, sequins and other accouterments that
make the clothes the style of the minute also usually create environmental
harms when chemicals leach and the garments fail to biodegrade.

(...)

Analysis shows a continued rise in consumerism. McKinsey esti-
mated that the average consumer purchased 60% more clothes in 2014
than in 2000, Insider reported. That aligns with the doubling in clothing
production between 2004 and 2019 that the Ellen McArthur Foundation
found, the news report added.

"We need a model that doesn’t compromise on ethical, social and en-
vironmental values and involves customers, rather than encouraging them
to binge buy ever-changing trends," Greenpeace noted as part of their
Detox My Fashion campaign in Greenpeace Italy.

Instead of changing our wardrobes and styles with the whims and
attitudes of fast fashion, experts encourage us to slow down our desire for
more. Manufacturers are also encouraged to create pieces that are meant
to last and endure and to embrace truly sustainable practices. Shifts and
innovations in dyeing and in fiber choice can help. As consumers and
manufacturers, only by changing our mindsets instead of our outfits will
we be able to effect actual change.

Until then, toxic dunes in Chile’s desert will continue to grow.

Adapted from: https://www.ecowatch.com/chile-desert-fast-fashion-2655551898.html. Accessed on 14/02/2022

56. (URCA/2022.1) As roupas que vão parar no deserto de Ata-
cama no Chile:

A) são aquelas com defeitos de fabricação.

B) são vendidas nos mercados de Santiago.

C) se transformam em peças novas por mãos de costureiras locais.

D) são peças de coleções passadas que não foram vendidas em vários
países.

E) são queimadas por funcionários da prefeitura de Alto Hospício.

57. (URCA/2022.1) Marque a opção que não mostra um dano rele-
vante causado ao meio ambiente pelas roupas descartadas.

A) A poluição dos rios pelos produtos químicos biodegradáveis usados
na fabricação das roupas.

B) Aquecimento global devido a queima de óleo diesel dos caminhões
que transportam essas roupas.

C) Uso muito elevado de água para fabricação de cada peça.

D) A poluição do ar causada pelas toxinas liberadas quando as roupas
são queimadas.

E) A poluição da água causada pelas toxinas quando as roupas são
enterradas.

58. (URCA/2022.1) Sobre as peças de roupas descartadas, é correto
afirmar que:

A) São de alta qualidade.

B) Muitas são fabricadas com uso de trabalho infantil.

C) Mais da metade retorna ao mercado para serem vendidas.

D) Não foram vendidas devido à crise econômica global.

E) Não são fruto de modas passageiras.

59. (URCA/2022.1) De 2004 a 2019, a produção de roupas:

A) se manteve estável.

B) triplicou.

C) diminuiu em um terço.

D) dobrou.

E) diminuiu a metade.

60. (URCA/2022.1) Uma possível solução para diminuir o descarte
de roupas é:

A) Comprar roupas biodegradáveis.

B) Negociar as peças não vendidas em mercados de países pobres.

C) Obrigar as fábricas a darem um destino legalmente correto a elas.

D) Conscientizar os consumidores e não comprar por impulso.

E) Aumentar o preço das peças.
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