
 

 

Tarefa 14 – Professora Sueli 
 
01. (UFPR) O lema dos bolcheviques a partir de abril de 1917 era “Paz, Pão e Terra”, conhecido também como 

Teses de Abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente qual entre as palavras do lema 
tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial.  
a) A palavra é “Paz”, pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes, e retirasse 

vantagens dos países perdedores.  
b) A palavra é “Terra”, pois reivindicava que a Rússia fizesse reforma agrária nas terras conquistadas 

durante o conflito.  
c) A palavra é “Terra”, pois reivindicava que a Rússia anexasse territórios para a constituição da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas.  
d) A palavra é “Paz”, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra, para livrar sua 

população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista.  
e) A palavra é “Pão”, pois reivindicava que a Rússia se retirasse da guerra para cessar o 

desabastecimento que ocorreu no país após a invasão alemã. 
 
02. (UEFS BA) O complexo processo de desestatização da economia na União Soviética, na década de 90 do 

século XX, fez parte da crise geral da qual resultou sua desagregação.Entre os novos comportamentos e 
problemas então vividos pela população da Rússia, inclui-se 
a) a volta da corrida armamentista e das viagens espaciais tripuladas. 
b) o congelamento dos preços dos aluguéis e das mensalidades escolares. 
c) a importação de carros de luxo produzidos na Europa Ocidental. 
d) o deslocamento das populações urbanas para as áreas rurais. 
e) a inflação e o desemprego. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 3     
 

Um dos traços marcantes da história das últimas décadas é a caminhada acelerada rumo ao mundo 
globalizado. De forma ampla, a palavra globalização indica o avanço do tempo histórico, resultante da expansão 
da economia de mercado e da intensificação do comércio. Na base desse processo está o aumento da 
velocidade das comunicações e dos transportes, devido, sobretudo, ao extraordinário desenvolvimento da 
tecnologia. De acordo com o geógrafo Milton Santos, “a globalização constitui o estágio supremo da 
internacionalização, a amplificação em sistema-mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, embora 
em graus diversos”. 

Fonte: ARRUDA, J. J. de A.; PILETTI, N. Toda a história: história geral e história do Brasil.  
11. ed. São Paulo: Ática, 2002. p. 470. (Parcial e adaptado.) 

 
03. (UCS RS) Entre as décadas de 1950 e 1990, a corrida pela conquista do espaço foi protagonizada pela 

União Soviética e pelos Estados Unidos. Com o fim da União Soviética e devido aos custos de manutenção 
de um programa espacial, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, o Canadá e a Agência Espacial Europeia, 
decidiram unir esforços em um consórcio internacional para criar um laboratório em órbita: assim foi 
construída a Estação Espacial Internacional (EEI). A EEI orbita a Terra a uma altitude média de 400 km e, 
conta, geralmente, com três ocupantes por expedição, cujo tempo de permanência depende da natureza da 
missão científica da qual participam. Isso vem proporcionando o desenvolvimento de várias pesquisas em 
ambiente de gravidade aparentemente zero, e permitindo a participação de astronautas de vários países, 
como o brasileiro Marcos Pontes, que esteve na EEI, em 2006. 
 

Tendo como referência as informações apresentadas no texto acima, assinale a alternativa correta. 
a) Os astronautas, bem como a estação espacial em órbita, estão, na verdade, em queda livre, com a 

mesma aceleração imposta pelo campo gravitacional terrestre. Por isso, é necessário falar em ausência 
aparente de gravidade. 

b) A União Soviética representava o bloco socialista na chamada Guerra Fria, que contava nas Américas 
com três aliadas: Cuba, Chile e Argentina. 

c) Os músculos tendem a atrofiar na ausência de gravidade por serem constituídos de células epiteliais e 
fibras colágenas, ambas caracterizadas pela velocidade da divisão celular ser proporcional à pressão a 
qual estão submetidas. 

d) O astronauta Marcos Pontes, em entrevista para o site abril.com, disse que o salário inicial de um 
astronauta americano contratado pela Agência Espacial Norte-americana (NASA) é de 80 mil dólares 
por ano, o que significa R$ 18.000,00 por mês, se US$ 1.00 equivaler a R$ 3,10. 

e) A urina dos astronautas, por questão de economia de recursos, é reaproveitada após passar por 
complexos processos de purificação, sendo um deles a centrifugação, que consiste na utilização de 
substâncias químicas para eliminar microorganismos. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 4     
 

Na década de 1960, a utopia que ganhava corações e mentes era a revolução (não a democracia ou a 
cidadania, como seria anos depois), tanto que o próprio movimento de 1964 designou-se como revolução. As 
propostas de revolução política, e também econômica, cultural, pessoal, enfim, em todos os sentidos e com os 
significados mais variados, marcaram profundamente o debate político e estético, especialmente entre 1964 e 
1968. Enquanto alguns inspiravam-se na revolução cubana ou chinesa, outros mantinham-se fiéis ao modelo 
soviético, enquanto terceiros faziam a antropofagia do maio francês, do movimento hippie, da contracultura, 
propondo uma transformação que passaria pela revolução nos costumes. 

(RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 44) 
 
04. (PUCCamp SP) O modelo soviético entrou em agudo declínio com a crise política e econômica nos anos 

1980. Dentre as medidas tomadas pelo governo de Mikhail Gorbatchev, para minimizar a grave situação 
vivida pelo país, está 
a) a Perestroika, reforma ampla que visava reorganizar o sistema produtivo, injetando recursos do Estado 

na Indústria para acelerar o crescimento econômico e protegendo o mercado nacional da avassaladora 
concorrência externa. 

b) a Glasnost, política que pretendia garantir a liberdade de expressão e outras liberdades civis, a fim de 
aumentar a participação dos cidadãos na política e retomar sua confiança no governo. 

c) o desmembramento da URSS, a fim de assegurar a autonomia dos países do Leste Europeu que há 
décadas reivindicavam sua independência e com os quais a Rússia necessitava manter boas relações. 

d) a substituição da URSS pelo bloco denominado Comunidade dos Estados Independentes -CEI, solução 
encontrada para fazer frente à formação da União Europeia e ao fortalecimento do euro. 

e) a NEP -Nova Política Econômica, estratégia emergencial que estimulou parcialmente o capitalismo no 
país, concedendo liberdade para pequenos comerciantes, agricultores e empresários fazerem suas 
transações a fim de reaquecer a economia. 

 
05. (UFGD MS)     

 
Charge publicada na Revista Diálogos do Sul. Disponível em: <http://www.dialogosdosul.org.br> Acesso em 20 ago. 2014. 

 
Essa charge representa aspectos significativos de um período histórico muito tenso da história mundial, 
denominado pelos pesquisadores como “Guerra Fria”. Sobre esse período, argumenta-se que: 
a) a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), entre os anos de 1945 e 1970, teve grande repercussão internacional, pois, apesar 
do adjetivo “fria”, foi uma das guerras mais sangrentas da história. Nesse contexto, os comunistas 
ligados a URSS devastaram comunidades capitalistas do leste europeu. 

b) a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), entre os anos de 1945 e 1991, levou gerações inteiras a se criarem à sombra de 
batalhas nucleares globais. A retórica apocalíptica dos EUA e da URSS contribuíram para a crença de 
que uma guerra nuclear poderia “estourar” a qualquer momento, devastando a humanidade. 

c) a Guerra Fria contribuiu significativamente para o desenvolvimento do comunismo no Brasil, pois 
através dos agentes do Comitê de Segurança do Estado da URSS (KGB) infiltrados no país, vários 
partidos comunistas foram criados. Nesse sentido, a URSS foi decisiva para o enfraquecimento do 
capitalismo (representado pelos EUA) no mundo. 

d) a Guerra Fria, vivenciada ao nível internacional entre os anos de 1945 e 1970, foi um dos processos 
mais traumáticos envolvendo disputas ideológicas entre socialistas e capitalistas. Os Estados Unidos da 
América (EUA), com todo seu poderio militar, não respeitaram o “Tratado de Paz” entre os países e 
subsidiou inúmeras guerras contra países socialistas do leste europeu. 

e) a denominada Guerra Fria iniciou após a Primeira Guerra Mundial e se estendeu até o fim da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no ano de 1979. Esse período foi marcado por uma clara 
polarização mundial a partir de dois países – os Estados Unidos da América (EUA) e a URSS - , que 
disputavam o poderio militar mundial e tinham como grande triunfo as armas nucleares. 
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06. (UERGS) A formação dos diversos tipos de relevo é resultante da ação de agentes externos e internos que 
modelam a crosta terrestre. 
Assinale a alternativa que apresenta exemplos de agentes internos. 
a) Abalos sísmicos e erosão fluvial. 
b) Tectonismo e erosão eólica. 
c) Erosão eólica e erosão fluvial. 
d) Abalos sísmicos e tectonismo 
e) Vulcanismo e desertificação. 

 
07. (UFCG PB) Leia o texto, observe as figuras abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

 
Figura 1          Figura 2 

      
 
Figura 3          Figura 4 

       
Fontes: http://wikipedia.org/wiki. Acesso em 21/05/2008. 

 
As paisagens geomorfológicas presentes na litosfera são resultantes da estrutura geológica combinada com 
ações da dinâmica interna (tectonismo) e externa (ventos, temperatura, chuva, vegetação, gelo, entre 
outros) da Terra. A estrutura geológica corresponde ao tipo de rocha – magmática,  sedimentar e 
metamórfica – bem como à idade que elas apresentam – antigas ou recentes. As características das rochas 
condicionam a ação dos fatores modificadores do relevo – os agentes de erosão. 
a) A figura 01 é um recorte da paisagem geomorfológica típica de regiões áridas e semi-áridas. Ela é 

resultado da ação destrutiva do intemperismo físico que, através das grandes variações de 
temperatura entre o dia e a noite, provoca a desagregação da rocha por sucessiva dilatação e 
contração. Trata-se da paisagem geomorfológiva típica do Sertão paraibano. 

b) A figura 02 representa o relevo de montanhas jovens, cuja morfologia é resultado da ação 
predominante dos agentes internos construtores. A figura 03 representa velhos planaltos, unidade do 
relevo terrestre que evolui sob a ação do intemperismo químico em clima quente e úmido. 

c) A figura 01 se refere ao relevo dominante em áreas da superfície terrestre expostas à subducção das 
placas tectônicas. A figura 04 representa uma depressão absoluta – unidade do relevo que se encontra 
abaixo do nível do mar. 

d) A figura 02 é um recorte de uma paisagem geomorfológica resultante do predomínio dos agentes 
externos de sedimentação sobre os de erosão. A figura 04 é um recorte de uma planície formada de 
rochas cristalinas. 

e) A figura 01 representa o recorte de uma depressão absoluta elaborada sob a ação do intemperismo 
físico. A figura 03 é um recorte representativo das montanhas, onde a ação dos elementos internos 
formadores do relevo estão estabilizadas. 
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08. (UCS RS) O relevo terrestre encontra-se em permanente evolução. Suas formas, criadas pelos agentes 
endógenos, sofrem a ação dos agentes exógenos, que realizam um trabalho escultural na paisagem 
terrestre, por meio de uma atividade contínua e prolongada. Assinale a alternativa, no quadro abaixo, que 
representa corretamente a relação entre o agente exógeno e algumas de suas respectivas características. 

 

tômbolosabrasãogeloe)
calha em valesfluvial erosãochuvad)

dunaseólica erosãoventoc)
sulcospluvial erosãoriob)

islandsisglacial erosãomara)
RESULTADOPROCESSOAGENTE

 

 
09. (UNIOESTE PR) A partir das informações do Projeto Radam Brasil, em 1996, o IBGE publicou uma 

classificação do relevo brasileiro com base em processos morfoesculturais, isto é, interação e correlação 
entre a morfologia e os aspectos geológicos. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O critério de classificação do relevo terrestre deve considerar a estrutura pedológica (fator estrutural) 

e a geometria ou modelado (fator escultural ou morfológico). 
b) O primeiro nível de classificação do relevo permite mapear os planaltos, as planícies e as depressões. 
c) O conhecimento pormenorizado do relevo brasileiro é fundamental para o planejamento de políticas de 

ocupação agrícola, de proteção ambiental, de exploração dos recursos naturais e da colonização. 
d) O relevo brasileiro apresenta grande variedade morfológica, tais como serras, planaltos, chapadas, 

depressões, planícies e outras, resultado da ação, principalmente, dos agentes exógenos. 
e) As chapadas e os chapadões são feições geomorfológicas remanescentes de antigas superfícies, cujos 

terrenos ao redor foram desgastados pelos processos erosivos, denominadas de mesas. 
 
10. (UFG GO) O relevo terrestre é dinâmico. Ele se forma e modifica-se em virtude de fatores internos e 

externos. Considerando a dinâmica do Planalto Central brasileiro, constata-se que a transformação desse 
relevo ocorre por causa  
a) do soerguimento da crosta terrestre produzido pelo tectonismo. 
b) dos processos erosivos mais intensos do que os de deposição de materiais provocados pelo 

intemperismo. 
c) do rebaixamento do relevo em virtude de movimento das placas tectônicas. 
d) da sedimentação de materiais em detrimento dos processos de degradação oriundos de atividade 

fluvial. 
e) dos falhamentos formados em decorrência de um sistema de fraturas ocorrido na crosta terrestre. 

 
11. (UFTM MG) Considere os itens a seguir para responder a questão. 

I. Consiste no derramamento do magma na superfície do planeta, o que pode ocorrer através de fendas 
ou orifícios na crosta. Na superfície, o magma esfria e torna-se sólido, formando uma nova camada 
rochosa. 

II. Ocorre em função do contato das rochas com as águas e a umidade, ocasionando reações de 
destruição da rocha original. Sua ação é mais intensa nas regiões tropicais úmidas e equatoriais. 

III. Trata-se da retirada de material rochoso das áreas mais altas do relevo terrestre pela água, que é 
transportado como materiais em suspensão para as áreas mais baixas e nelas se depositam, formando 
camadas de sedimentos. 

 
Sobre os agentes modificadores do relevo terrestre, descritos em I, II e III, pode-se afirmar que 
a) todos são agentes externos, ou seja, atuam modificando somente a parte superficial do relevo 

terrestre. 
b) I é um agente interno, formador do relevo, enquanto II e III são agentes externos esculpidores do 

relevo. 
c) I e II são agentes internos, por se tratarem de processos de transformações químicas das rochas, 

enquanto III é um agente erosivo externo. 
d) apenas o agente III é atual, enquanto I e II atuaram no passado, criando as grandes formas do relevo. 
e) são todos agentes erosivos, ou seja, suas ações sobre a superfície destroem o relevo original. 

 


