
RELATÓRIO VESTIBULAR UFSC/2013 
HISTÓRIA 

(Prova  AMARELA) 
 
A elaboração da prova de História do Vestibular 2013 UFSC/COPERVE procurou 

contemplar assuntos frequentes e importantes no contexto do Ensino Médio. A escolha, em 
sua maior parte, por questões temáticas exigiu dos candidatos um domínio mais amplo e, 
portanto, menos particularizado dos conhecimentos históricos. Além de equilibrar o número de 
questões de História do Brasil e História Geral, a prova incluiu questões específicas de História 
de Santa Catarina e de Atualidades.   

 
Análise das questões: 
 
 
Questão 01 

 

 

 

 

 

 

Sobre o papel da educação e da escrita nas sociedades antigas, é CORRETO afirmar que: 

01. o Egito antigo, extremamente dependente do rio Nilo e de seu regime de cheias, fez da 
agricultura sua principal atividade econômica. Esta característica impediu o 
desenvolvimento da escrita naquela sociedade. 

02. a escrita cuneiforme, criada pelos assírios na antiga Mesopotâmia, tinha por função 
estabelecer acordos comerciais com os etíopes. 

04. conforme o trecho acima citado, podemos perceber que a educação tem estreita relação 
com as características sociais. O militarismo de Esparta influenciou a educação de suas 
crianças. 

08. a educação que uma criança recebia na antiguidade dependia da posição social e do 
gênero. As mulheres atenienses, por exemplo, recebiam uma educação familiar que lhes 
qualificava para as atividades domésticas e os cuidados com os filhos. 

16. na China, o confucionismo valorizava uma educação pautada no respeito às tradições, 
ressaltando valores como moderação e harmonia. 

 
Número de acertos: 1236 (15,87%) 
Grau de dificuldade previsto: Médio 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

A primeira questão versava sobre diferentes sociedades na antiguidade ocidental e 

oriental, tendo como eixo comum os temas educação e escrita. Devido ao cruzamento de 

informações, a questão foi considerada de nível médio pela banca, mas se revelou de difícil 

acerto. Os acertos parciais apontam que o item que gerou maior dificuldade se referia à China 

antiga: apesar de vários livros didáticos já incorporarem o tema em seu conteúdo, o percentual 

indica que ele ainda é pouco abordado nas escolas. 

 

A educação em Esparta 
 

Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. O resto da educação visava 
acostumá-los à obediência, torná-los duros à adversidade e fazê-los vencer o combate. Do 
mesmo modo, quando cresciam, eles recebiam um treinamento mais severo: raspavam a 
cabeça, andavam descalços, brincavam nus a maior parte do tempo. Tais eram seus 
hábitos.  
 

PLUTARCO. A vida de Licurgo. In: PINSKY, Jaime. 100 textos de História Antiga. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998. p. 109. 
 



Questão 02 
 

Sobre o Renascimento, é CORRETO afirmar que: 
 

01. uma das características mais importantes do Renascimento foi a 
ruptura com a Antiguidade Clássica. 

02. os estudos astronômicos desenvolvidos por Nicolau Copérnico 
durante o Renascimento permitiram a conclusão de que os 
planetas giravam em torno da Terra. 

04. os mecenas foram personagens importantes no Renascimento, 
pois sua oposição aos artistas fez com que estes exercessem com 
mais afinco sua criatividade. 

08. Leonardo da Vinci, artista de grande versatilidade e inúmeros 
interesses, é um representante do Humanismo. 

16. o período renascentista se beneficiou da preservação de textos 
antigos pelos monges e da criação de universidades. 

32. as cruzadas, que incrementaram o intercâmbio entre muçulmanos 
e cristãos, bem como o domínio mouro na Península Ibérica, 
contribuíram para o Renascimento. 

 
Número de acertos: 415 (5,33%) 
Grau de dificuldade previsto: Fácil 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

A questão abordou o Renascimento, tema considerado fácil pela banca por ser bastante 
abordado no Ensino Médio. Porém, o número de acertos apontou que a questão foi 
considerada difícil pelos candidatos. As proposições 08 e 16, que exigiam maior compreensão 
conjuntural do tema, estavam corretas e foram pouco assinaladas como verdadeiras. 
 

 
Questão 03 
 

 

 

 

 

Em relação à história da África e de seu povo, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

01. Além dos egípcios, vários outros povos habitavam o continente africano no período 
correspondente à chamada Idade Antiga. 

02. A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI transformou a costa africana em 
espaço privilegiado para a formação de feitorias e, consequentemente, em fonte de mão de 
obra e matéria-prima. 

04. O neocolonialismo europeu sobre o continente africano no século XIX estava relacionado à 
ideia de “missão civilizadora” e às ideologias de progresso e superioridade racial branca. 

08. Com a expansão islâmica, todo o norte africano foi dominado pelos árabes através da 
fundação de diversos califados; entretanto, durante a Idade Média, o avanço das cruzadas 
recuperou definitivamente a região para o domínio cristão. 

16. Mesmo a contragosto das principais potências europeias, as fronteiras entre os países 
africanos, estabelecidas pela Conferência de Berlim (1884-85), tiveram que respeitar as 
questões étnicas e culturais por determinação da Organização das Nações Unidas (ONU). 

32. Os processos de independência na África, intensificados logo após a década de 1950, 
ocorreram através de acordos pacíficos que promoveram o endividamento e a dependência 
dos novos países, mas evitaram a deflagração de conflitos e guerras civis. 

Disponível em: 
<www.infoescola.com/ desenho/o-

homem-vitruviano>. Acesso em: 31 

ago. 2012. 

A África é tão pouco uniforme cultural quanto geograficamente. Os africanos não são uma raça de pretos 
primitivos, nem é a África um continente sem uma velha história, como ainda se pensa geralmente. [...] 
São marcantes suas diferenças culturais, étnicas e linguísticas. Seu passado, embora não raro obscuro, 
não é a crônica de um isolamento. Desde o tempo dos primeiros hominídeos que viveram há um milhão 
de anos no desfiladeiro de Olduvai, a África desempenhou importante papel na história da humanidade 
[...]. 
 
LOMMEL, Andreas. A arte pré-histórica e primitiva. Encyclopedia Britannica do Brasil Publicações. 7. ed. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1979. p. 
140-141, 143, 162. In: FARIA, Ricardo de Moura. Estudos de História. v. 1. São Paulo: FTD, 2010. p. 37. 



Número de acertos: 1851 (23,8%) 
Grau de dificuldade previsto: Difícil 
Grau de dificuldade obtido: Médio 

 
Esta questão procurou abordar a História da África em diferentes períodos. 

Considerando a diversidade de assuntos propostos, a previsão era de que esta seria uma 

questão difícil. No entanto, provavelmente como resultado das exigências legais e da 

ampliação de estudos sobre a História africana, a questão acabou obtendo um grau de 

dificuldade médio. 

 
 
Questão 04 
 

Sobre o Segundo Reinado brasileiro, é CORRETO afirmar que: 
 

01. a Lei de Terras de 1850, proposta por D. Pedro II, garantiu uma melhor distribuição das 
terras no território nacional, demonstrando o caráter democrático e popular das ações do 
imperador-cidadão. 

02. o café consolida-se como o principal produto nacional de exportação e contribui para a 
maior estabilidade da economia brasileira em relação às primeiras décadas do século 
XIX. 

04. do ponto de vista político, os partidos Liberal e Conservador disputaram o poder durante 
todo o Segundo Reinado, por possuírem princípios e ações completamente opostas. 

08. o “surto industrial” brasileiro entre os anos de 1844 e 1860 esteve relacionado ao 
aumento das tarifas sobre os produtos importados e teve na figura de Irineu Evangelista 
de Souza, o Barão de Mauá, um de seus principais ícones. 

16. na política externa, o Brasil esteve envolvido em conflitos militares na região do rio da 
Prata contra Oribe (Uruguai) e Rosas (Argentina) e, posteriormente, contra Aguirre 
(Uruguai), onde conseguiu depor seus adversários e colocar no poder seus aliados. 

32. a crise que derrubou o Império está relacionada ao crescimento do movimento 
republicano conduzido pelos estancieiros gaúchos, conhecidos como farroupilhas, 
liderados por Giuseppe Garibaldi e Bento Gonçalves. 

64. a questão da mão de obra esteve no centro dos debates; uma das principais ações neste 
sentido foi a lei Eusébio de Queiroz (1850), que pretendia extinguir o tráfico de escravos, 
mas acabou ficando conhecida como “lei para inglês ver”. 

 
Número de acertos: 154 (1,98%) 
Grau de dificuldade previsto: Difícil 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

O Segundo Reinado brasileiro, assunto desta questão, é frequentemente abordado nas 

aulas de História do Ensino Médio. Entretanto, o número de proposições, assim como a 

quantidade de informações apresentadas, fez com que a previsão de uma questão difícil tenha 

se confirmado. Mesmo assim, cabe destacar que muitos candidatos obtiveram acerto parcial 

por meio de diferentes respostas. 

 
 



Questão 05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O texto de Alfred Crosby nos remete aos impactos sociais, econômicos, culturais e, também, 
ambientais da expansão e dominação europeia sobre as Américas. Considerando isso, 
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. No processo de dominação das Américas pelos europeus, ocorreu o genocídio da 
população ameríndia, tanto através das armas quanto de doenças como a varíola e a 
gripe, transmitidas pelos conquistadores. 

02. Como resultado da dominação europeia nas Américas, está a introdução de espécies 
animais, como o cavalo e a vaca, e vegetais, como o trigo e a cevada. 

04. O plantation, sistema adotado pelos europeus em suas colônias de exploração nas 
Américas, era muito utilizado na Europa pelos produtores rurais das mais diversas 
regiões do continente desde a Idade Média. 

08. A cana-de-açúcar e o milho são exemplos de culturas agrícolas nativas das Américas 
domesticadas pelos europeus e, posteriormente, transformadas em produtos básicos do 
sistema de plantation adotado no continente durante o período colonial. 

16. A introdução de diversas espécies vegetais nas Américas durante o período colonial 
demonstra a preocupação dos colonizadores europeus com o desmatamento das 
florestas no Novo Mundo. 

32. Durante o período colonial, os europeus desconsideraram completamente os 
conhecimentos das populações ameríndias e acabaram implantando nas Américas as 
mais modernas técnicas agrícolas adotadas na Europa. 

 
Número de acertos: 816 (10,49%) 
Grau de dificuldade previsto: Médio 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

Trata-se de uma questão temática que buscou ligar a história da dominação europeia 
na América com questões ambientais, no que chamamos de imperialismo ecológico. 
Considerando que os assuntos abordados são tradicionalmente trabalhados nas aulas de 
História do Ensino Médio, esperava-se que o grau de dificuldade fosse médio, e não difícil, 
como acabou se configurando. A explicação pode estar no fato de a questão ter apenas duas 
proposições corretas, entre as seis apresentadas, o que limitou a resposta a apenas três 
opções: 01 ou 02, como acertos parciais, e 03, como acerto total. Cabe destacar que a 
proposição 08 foi equivocadamente considerada correta por mais de 55% dos candidatos, o 
que acabou prejudicando a pontuação de muitos. Ao contrário do que indica a proposição 08, a 
cana-de-açúcar não é nativa da América, sua chegada ao Brasil foi parte fundamental da 
dominação portuguesa no continente. Oriunda da Ásia (Índias), a cana já havia sido cultivada 
pelos portugueses nas ilhas dos Açores e da Madeira. 

Imperialismo ecológico 
 
 

Os emigrantes europeus e seus descendentes estão em toda parte, e isso exige uma explicação. Mais do 
que qualquer outra, é difícil explicar a distribuição pelo mundo dessa subdivisão da espécie humana. A 
localização das outras subdivisões faz sentido que é óbvio. É na Ásia que vive a maior parte das muitas 
variedades de asiáticos. Os africanos negros vivem em três continentes, mas a maioria concentra-se nas 
latitudes originais, os trópicos, situando-se face a face com o oceano de permeio. Os ameríndios, com 
poucas exceções, vivem nas Américas, e praticamente todos os aborígenes australianos habitam a 
Austrália. Os esquimós vivem nas terras circumpolares, e os melanésios, polinésios e micronésios 
espalham-se por ilhas de um só oceano, por maior que seja este. Todos esses povos expandiram-se 
geograficamente – cometeram, se assim quisermos, atos de imperialismo –, mas expandiram-se por 
áreas adjacentes ou pelo menos próximas àquelas em que já viviam, ou, no caso dos povos do Pacífico, 
foram para a ilha mais próxima e desta para a seguinte, não importa quantos quilômetros de água 
houvesse entre uma e outra. Os europeus, ao contrário, parecem ter brincado de pular carniça por todos 
os quadrantes do globo. 

CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  p. 13. 



Questão 06 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e seu contexto, é CORRETO afirmar que: 
 

01. o evento teve consenso em sua aceitação e foi muito bem recebido pelo público, que 
rapidamente adotou as novas tendências artísticas apresentadas. 

02. a Semana de Arte Moderna teve impacto restrito sobre alguns poucos artistas plásticos 
paulistas. 

04. a Semana de Arte Moderna quase não ocorreu, pois o então presidente, Getúlio 
Vargas, opunha-se a qualquer manifestação cultural que não tivesse sido organizada 
pelo governo. 

08. o movimento antropofágico aceitava a cultura europeia desde que reelaborada e 
transformada em um produto nacional. 

16. os modernistas rejeitavam as tendências artísticas do século XIX, principalmente o 
romantismo e o parnasianismo. 

 
Número de acertos: 1580 (20,31%) 
Grau de dificuldade previsto: Fácil 
Grau de dificuldade obtido: Médio 
 

A questão foi considerada fácil pela banca porque o tema, Semana de Arte Moderna de 

1922, foi abordado pela mídia durante o ano de 2012. O número de acertos totais indica que a 

questão foi considerada de nível médio. O baixo número de proposições corretas (duas em 

cinco) pode ter dificultado a questão, porém é considerável o número de candidatos que 

assinalou a proposição 02 como correta, demonstrando desconhecer o impacto e os 

desdobramentos do evento. 

 
 

Manifesto antropofágico 
 

Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente. 
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os 
coletivismos. 
De todas as religiões. 
De todos os tratados de paz. 
Tupy or not tupy that is the question. 
 

Revista de Antropologia. São Paulo, n. 1, a. 1, maio 1928. 
Disponível em: <www.mac.usp.br>. Acesso em: 12 ago. 2012. 



Questão 07 

 

 

 

 

 

Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Era Vargas, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 

 

01. Durante o governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), as relações entre o 
governo federal e os políticos paulistas foram marcadas por grande tensão e 
instabilidade. Os paulistas, além de resistirem aos interventores, ainda suportavam a 
perda de controle sobre as decisões referentes à política econômica. 

02. Apesar da derrota militar do movimento constitucionalista de 1932 para as tropas 
federais, Vargas acabou atendendo à principal reivindicação dos paulistas e convocou 
eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934, foi 
promulgada a nova constituição do país. 

04. Entre as principais disposições contidas na Constituição de 1934, destacavam-se as 
questões eleitorais, as leis trabalhistas e as ações nacionalistas. 

08. A política trabalhista de Vargas contribuiu para sua aproximação com os ideais 
comunistas e para a implantação da ditadura do Estado Novo (1937-1945), com o 
grande apoio da Aliança Nacional Libertadora. 

16. Após a Constituição de 1934, e com a positiva repercussão de suas ações no governo 
provisório, Getúlio Vargas foi eleito presidente pelo voto direto com expressiva votação e 
apoio popular. 

 
Número de acertos: 948 (12,18%) 
Grau de dificuldade previsto: Médio 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

A Era Vargas, assunto da questão, está certamente entre os conteúdos mais 

trabalhados pelos professores de História no Ensino Médio. Além da relevância para a História 

do Brasil República, foi nesse período que ocorreu a revolução constitucionalista que em 2012 

completou 80 anos e que por isso foi um tema muito explorado pelos diversos veículos de 

comunicação. Estes fatores levaram à previsão de uma questão de nível médio, e não difícil, 

como acabou se configurando. A justificativa está provavelmente relacionada à proposição 16, 

considerada equivocadamente correta por aproximadamente 45% dos candidatos. Ao contrário 

do que afirma a proposição, Getúlio Vargas não foi eleito presidente da República do Brasil 

pelo voto direto em 1934, fato que só veio a ocorrer em 1950. 

 
 

Dois anos após Getúlio Vargas assumir a liderança do país, pondo um ponto final 
na Primeira República, já enfrentava a oposição numa guerra que tinha como 
bandeira o retorno à normalidade constitucional. 

RODRIGUES, João Paulo. Uma multidão sai às ruas. Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 82, ano 7, p. 30, jul. 2012. 

 
Disponível em: <http://www.brasilcultura.com.br/historia/9-de-julho-revolucao-constitucionalista>. 
Acesso em: 6 set. 2012. 



Questão 08 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o trecho acima e a história do Movimento do Contestado (1912-1916), assinale 
a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. O monge José Maria ainda hoje é venerado por descendentes caboclos da região do sul 

do país onde ocorreu a Guerra do Contestado. 
02. Conduzido principalmente pela população de origem cabocla, o Contestado pode ser 

reconhecido como um movimento messiânico de luta pela terra numa região disputada 
pelos estados de Santa Catarina e Paraná. 

04. A extração de erva-mate e de madeira estava entre as principais atividades dos 
sertanejos do Contestado antes da construção da ferrovia São Paulo–Rio Grande do Sul 
pela companhia Brazil Railway. 

08. Ao representar uma alternativa ao poder dos “coronéis”, o Movimento do Contestado era 
visto como um perigo que, segundo as elites, deveria ser eliminado. 

16. Assim como ocorreu anos antes em Canudos (1893-1896), a Guerra do Contestado 
colocou em lados opostos a Igreja Católica e o governo brasileiro, razão pela qual 
muitos padres das mais diversas paróquias da região se armaram contra o exército 
republicano em defesa do retorno da família real brasileira ao comando do país. 

32. A vitória dos seguidores do monge José Maria contra as tropas republicanas na Guerra 
do Contestado determinou a fragmentação dos grandes latifúndios da região do 
Contestado em pequenas propriedades, que ainda caracterizam o meio rural 
catarinense. 

 
Número de acertos: 559 (7,19%) 
Grau de dificuldade previsto: Médio 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

A questão 08 abordou um assunto muito debatido em 2012, a Guerra do Contestado, 

que completou seu primeiro centenário. Apesar disso, ao contrário da previsão de uma questão 

de nível médio, os resultados revelam apenas 7,19% de acertos, o que a caracteriza como uma 

questão difícil. A justificativa pode estar associada ao grande número de proposições corretas, 

quatro entre seis. Esta condição potencializa o número de acertos parciais, visto que para obter 

pontuação total o candidato deveria acertar as quatro proposições corretas. 

 
 

– Nós somos a geração do deserto! Como a nação dos judeus nós estamos neste deserto, em busca 
da Terra Prometida. Faz quase quatro anos que nós declaramos a Guerra Santa e estamos lutando 
para conquistar a nossa terra. Muita gente tem morrido, e os seus ossos estão apodrecendo nos 
descampados. Mas a Guerra Santa tem que continuar, porque nós somos a geração do deserto, os 
que devem ser sacrificados. A nossa geração tem que vencer esta guerra, nem que todos tenham que 
morrer. No tempo de Moisés ele também guiou o povo pelo deserto, e toda a geração velha morreu. 
Mas os que nasceram no deserto chegaram à Terra de Canaã, prometida por Deus. São José Maria 
também prometeu que o nosso povo ia ter uma terra. Este Contestado é um país enorme, do qual 
todos terão o seu pedaço. Mas para isso temos que lutar!  

SASSI, Guido Wilmar. Geração do deserto. 5. ed. Porto Alegre: Movimento, 2012. p. 116-117. 



Questão 09 
 

Sobre o contexto das décadas de 1960 e 1970, é CORRETO afirmar que: 
 

01. Martin Luther King foi um dos líderes do 
movimento negro nos Estados Unidos. Inspirado 
no indiano Mahatma Gandhi, defendia a 
desobediência civil e a não violência. 

02. “Maio de 68” foi um movimento estudantil que 
ocorreu na França e que, entre outros objetivos, 
visava restituir a hierarquia universitária, 
restabelecendo a autoridade dos professores e o 
formalismo nas relações entre docentes e 
discentes. 

04. entre os objetivos dos movimentos de 
contracultura dos anos 1960, estavam o 
restabelecimento do consumo, em declínio nos 
Estados Unidos desde a Segunda Guerra 
Mundial, o retorno das mulheres ao lar e às 
responsabilidades domésticas, o fim do divórcio e 
a recuperação do American way of life. 

08. o gesto de Tommie Smith e John Carlos nas Olimpíadas de 1968 era característico do 
Black Power, movimento que lutava  pela valorização da cultura negra. 

16. a Tropicália foi um movimento musical que teve reflexos no teatro, no cinema e nas 
artes plásticas. Retomou princípios do movimento modernista de 1922, principalmente 
de Oswald de Andrade. 

32. tanto a sociedade capitalista quanto a comunista eram alvo de protestos nos anos 1960, 
que tiveram no movimento hippie uma de suas expressões. 

64. a poesia marginal dos anos 1970 era extremamente elitista: seu objetivo era usar 
linguagem erudita e direcionar sua produção para a formação da vanguarda intelectual 
brasileira. 

 
Número de acertos: 679 (8,73%) 
Grau de dificuldade previsto: Difícil 
Grau de dificuldade obtido: Difícil 
 

Abordando as décadas de 1960 e 1970, a questão foi considerada, e se revelou, de 

difícil acerto. Apesar de o período ser apresentado pelo material didático disponível e indicado 

pela banca, a questão era composta de proposições que relacionavam diferentes contextos, o 

que sempre exige maior esforço interpretativo do candidato. 

 
 

Disponível em:  
<http://www.eurthisnthat.com/2010/10/ 
14/legendary-1968-olympic-track-gold-medalist-
auctions -medal>. Acesso em: 6 set. 2012. 



Questão 10 
 

Sobre a preocupação com as questões 
ambientais, é CORRETO afirmar que: 
 

01. apesar do impacto causado pelo lançamento de 
bombas atômicas, o século XX foi isento de 
catástrofes ambientais. 

02. a Conferência de Estocolmo sobre o Entorno 
Humano, ocorrida em 1972, foi um encontro a portas 
fechadas no qual os debates eram monopolizados 
pelos representantes dos governos das nações que 
compunham a ONU. 

04. a explosão das bombas atômicas sobre Hiroshima e 
Nagasaki foi um dos fatores que levantaram 
questões importantes sobre o quanto as decisões 
humanas podem determinar o desaparecimento do 
homem bem como o de outras espécies do planeta. 

08. a WWF e o Greenpeace são duas organizações ambientalistas de alcance internacional, 
criadas para desenvolver projetos de conservação, educação ambiental e ações que 
visem pressionar governos e empresas a tomarem medidas de proteção ambiental. 

16. em 1992 aconteceu, no Rio de Janeiro, a Eco-92, um fórum de discussão que tratou de 
inúmeros problemas ambientais. 

 
 
Número de acertos: 2683 (34,45%) 
Grau de dificuldade previsto: Fácil  
Grau de dificuldade obtido: Fácil 
 

A última questão de História tratava de questões ambientais e abordou assuntos 

também veiculados pela mídia por ocasião do evento Rio+20. Considerada fácil pela banca, 

assim se revelou nas estatísticas. 

 

Disponível em: <http://www.perolasbrasil.com/ 
2012/06/rio20.html>. Acesso em: 6 set. 2012. 


