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01. (Fac. Direito de Franca SP/2013)
"Antes de sair qualquer gol no clássico entre Barcelona e Real, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo,
a torcida já chamou atenção no Camp Nou. Isso porque, antes de o jogo começar, foi feito um gigantesco
mosaico nas arquibancadas. Além disso, aconteceu um protesto para pedir a independência da Catalunha."
André Cardoso. “Torcida do Barcelona faz mosaico e pede independência da Catalunha”,
7/10/2012. Extraído de: http://esportes.terra.com.br/futebol/europeu/campeonatoespanhol/noticias/0,,OI6210049-EI20446,00-Torcida+do+Barcelona+
faz+mosaico+e+pede+independencia+da+Catalunha.html (Acesso em 9/10/2012). Adaptado.

O protesto da torcida do Barcelona, ocorrido em partida de futebol realizada no dia 7 de outubro de 2012,
demonstra
a) a histórica rejeição catalã da unidade nacional e da hegemonia castelhana e madrilenha, agravada nos
anos do franquismo e, mais recentemente, pela crise econômica que abala a Espanha.
b) o confronto, dentro da União Europeia, entre grupos nacionalistas de extrema direita e grupos
revolucionários de extrema esquerda, que defendem a unificação dos Estados ibéricos.
c) a intensa xenofobia que atinge a Europa na atualidade e a indisposição catalã de compactuar com as
medidas segregacionistas adotadas pelo governo espanhol sediado em Madri.
d) o profundo sentimento separatista da região catalã, defendido por grupos anarquistas durante a
Guerra Civil espanhola e aprofundado, atualmente, pela política separatista do governo socialista
espanhol.
e) a forte reação catalã às medidas de saneamento financeiro, defendidas pela Comunidade Europeia e
rejeitadas integralmente pelo governo espanhol.
02. (UNIFOR CE/2015) Em 18 de setembro de 2014, os escoceses foram às urnas e decidiram, em um
plebiscito, pela sua permanência no Reino Unido. A realização de tal plebiscito foi definida em 2012, por
meio de acordo entre o primeiro-ministro escocês, Alex Salmond, e o primeiro-ministro britânico, David
Cameron.
Sobre esse plebiscito e suas consequências, assinale a alternativa CORRETA.
a) Caso fosse aprovada a saída da Escócia do Reino Unido, não estaria assegurado o ingresso automático
desse novo país independente na União Europeia.
b) O Reino Unido continua sendo integrado apenas pela Escócia, Inglaterra e País de Gales.
c) A rejeição pelos escoceses de sua independência em relação ao Reino Unido fez com que o movimento
separatista da Catalunha (região no nordeste da Espanha) desaparecesse.
d) A permanência da Escócia no Reino Unido foi apoiada pela quase totalidade dos votantes (93% contra
7% apoiadores da saída do Reino Unido) no plebiscito.
e) Como consequência do resultado do plebiscito, o Parlamento Regional Escocês foi dissolvido,
reforçando, assim, o poder do Parlamento em Londres sobre a vida cotidiana dos escoceses.
03. (Mackenzie SP/2012)
A Questão Basca: grupo separatista ETA anuncia trégua permanente.
Silvana Aline Soares Simon (Divulgação Científica em Relações Internacionais) - 10/01/2011
A imprensa internacional, nas últimas décadas, tem dado destaque às atividades do grupo basco ETA que,
por meio de seus atentados, se chocava com o Estado espanhol. No último dia 10 de janeiro, 51 anos após
o início de suas atividades, o grupo anunciou, no jornal independente basco Gara, uma trégua geral e
permanente.
A respeito do tema, é correto afirmar que
a) os bascos são um povo de origem desconhecida e estão divididos entre a Espanha e o norte de
Portugal. Mesmo passando por longos períodos de dominação, lutam pelo reconhecimento
internacional do seu país, por meio de um território definido.
b) em 1959 surgiu, no nordeste da Espanha e no sudoeste da França, o movimento ETA, um grupo de
tendência socialista e com ideais separatistas. A ação do grupo centrou-se nas táticas de guerrilha
urbana, praticando atentados contra autoridades governamentais ligadas ao ditador Francisco Franco.
c) o ETA usa de práticas terroristas na França desde o final do século XIX, buscando garantir a liberdade
religiosa, já que a maioria professa a religião muçulmana.
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d)
e)

o povo Basco teria chegado à península ibérica há mais de 4000 anos. Devido às intensas
perseguições, teve a sua cultura e a sua língua dizimadas ao longo do tempo, restando, hoje, pouco de
sua cultura original.
na década de 1990, a ação terrorista basca matou militares, políticos, juízes, entre outras autoridades
locais, trazendo, para a população, a sensação de possíveis conquistas por sua liberdade. O ETA recebe
apoio irrestrito da população, porém não consegue atingir seus objetivos.

04. (PUC RS/2002) A Irlanda do Norte vivenciou, ao longo da sua história, grandes conflitos, sendo abalada
nas últimas décadas por inúmeros protestos e alguns atentados terroristas. Em relação a essa situação, é
correto afirmar que:
a) os islâmicos lutam contra os católicos, grupos que pretendem dominar politicamente o país, ainda
ligado ao Reino Unido.
b) a maioria da população é católica e deseja continuar vinculada a Londres, lutando contra o IRA, grupo
armado islâmico.
c) os grupos revolucionários pretendem libertar a Irlanda do Norte da República da Irlanda, negando-se a
assinar um acordo de paz com o IRA.
d) os protestantes desejam que a Irlanda do Norte permaneça como membro do Reino Unido e a minoria
católica deseja unir-se com a República da Irlanda.
e) católicos e protestantes recentemente depuseram as armas, pois conseguiram, através de acordos
diplomáticos realizados entre Inglaterra e Estados Unidos, a divisão territorial entre os dois grupos.
05. (UNISC RS) A distância real entre as cidades chinesas de Beijing e Xangai é de 1.070 Km. A distância
entre essas duas cidades sobre um mapa mural é de 107 mm. Com base nesses dados, assinale a
alternativa que indica corretamente a escala desse mapa.
a) 1 : 100.000.000
b) 1 : 10.000.000
c) 1 : 1.000.000
d) 1 : 100.000
e) 1 : 10
06. (FATEC SP) O uso das representações cartográficas está diretamente ligado à necessidade do usuário.
Essa necessidade faz com que seja necessário um maior ou menor detalhamento, definido pela escala dos
mapas.
Considere os seguintes usuários:
A – um turista em uma grande cidade;
B – um comerciante viajando pelo estado de São Paulo;
C – um analista das áreas de plantação de soja no Brasil.
Os mapas com as escalas mais adequadas que poderão ser utilizadas são:

07. (UNIFEI MG) Em um mapa rodoviário de escala não definida, a distância entre duas cidades é de 10cm.
Considerando que a distância real entre ambas é 150 km, a escala do mapa é de:
a) 1:150.000
b) 1:15.000
c) 1:1.500.000
d) 1:1.500
08. (UFPR) Utilizando o celular e um programa de acesso a mapas on line, você localizou um ponto de
interesse a aproximadamente 2,5 cm de distância do local onde se encontrava. Considerando que o
programa indicava a escala aproximada de 1:3.000, calcule a distância a ser percorrida em linha reta até
esse ponto de interesse.
a) 125 m.
b) 120 m.
c) 75 m.
d) 65 m.
e) 35 m.
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