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61) O Reino Unido é, na economia capitalista, 
industrializado e possui uma diversidade 
tecnológica. O estado monárquico do Reino Unido 
é constituído por:  
 
A) Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 

Norte. 
B) Inglaterra, País de Gales, Grã-Bretanha, 

Escócia e Irlanda. 
C) Irlanda do Sul, Inglaterra, País de Gales e 

Escócia. 
D) Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda; 
E) País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e 

Irlanda do Sul. 
 
_________________________________________ 
 
 
62) A copa do mundo de 2010 será realizada pela 
primeira vez no continente africano. A África do 
Sul, por ser o país-sede, é o único pré-classificado 
entre os trinta e dois países que participarão da 
copa. A riqueza cultural e natural da África é fonte 
de pesquisa e de beleza. Em relação ao ambiente 
natural, os dois grandes desertos encontrados no 
continente africano são: 
 
A) Mali e Saara.  
B) Gobi e Saara. 
C) Saara e Atlas. 
D) Atacama e Saara. 
E) Saara e kalahari. 
 
__________________________________________________ 
 
63) A zona da mata é a principal sub-região 
nordestina e é caracterizada por ser a mais 
povoada, a mais industrializada e a mais 
urbanizada. A zona da mata do nordeste brasileiro 
compreende a área que vai: 
 
A) área que vai do Ceará até Alagoas. 
B) de Pernambuco até a Bahia. 
C) do Piauí até a Bahia. 
D) do Rio Grande do Norte até a Paraíba. 
E) do Rio Grande do Norte até a Bahia. 
 
 
 
 

64) A longa evolução do planeta que habitamos 
com outros organismos é subdividida em eras. As 
eras, que são unidades de tempo maiores, 
subdividem–se em períodos, que por sua vez se 
subdividem em épocas. Diante do exposto, 
perguntamos em qual era e período surge a 
espécie homo sapiens no planeta: 
 
A) Era mesozóica e período triássico. 
B) Era cenozóica e período quaternário. 
C) Era mesozóica e período quaternário. 
D) Era paleozóica e periódo cambriano. 
E) Era pré-cambriana e período azóico.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
65) A transposição das águas do rio São 
Francisco é um projeto que pretende acabar com 
o problema da falta de água na região nordeste 
brasileira. O referido projeto desviaria as águas do 
“velho Chico” do seu curso normal, por meio de 
dutos e canos, onde a água seria levada para 
lugares distantes, irrigando áreas do nordeste. Em 
qual estado brasileiro nasce o rio São Francisco? 
 
A) No Piauí. 
B) Na Bahia. 
C) No Rio Grande do Norte. 
D) Em Minas Gerais. 
E) No Espírito Santo. 
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66) Com base nos processos de povoamento do 
território brasileiro ocorridos no século XVI, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) O desmatamento da Floresta Amazônica e do 
Cerrado para a implantação da atividade 
pecuária e de lavouras comerciais de grãos. 

B) A descoberta de ouro e de diamantes, nos 
estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, 
contribuíram para a formação de cidades.  

C) A ocupação se limitava ao Litoral, e a principal 
atividade econômica era o cultivo da cana, para 
produção de açúcar, ocorrendo também outras 
atividades relacionadas à produção mercantil. 

D) As lavouras de café, no estado de São Paulo, 
atraíram imigrantes europeus na condição de 
assalariados e proprietários rurais. 

E) As lavouras canavieiras e a criação de gado 
pelo sistema de confinamento foram atividades 
que contribuíram para a efetiva ocupação do 
espaço brasileiro. 

________________________________________________________ 
 

67) Assinale a alternativa que NÃO representa 
características verdadeiras, quanto à questão 
agrária brasileira: 
 

A) A expansão da monocultura traz ao espaço 
agrário brasileiro problemas como: o aumento 
dos impactos ambientais causados pelo 
desmatamento que cede lugar a produção em 
grande escala; a invasão de terras indígenas; o 
aumento de conflitos entre posseiros e 
grileiros, aumentando a violência no campo. 

B) Ao mesmo tempo em que existe em nosso país 
uma grande quantidade de terras devolutas e 
não utilizadas para atividades agropecuárias, é 
grande o número de trabalhadores que estão 
em busca de terra. 

C) Há uma desigual distribuição da terra no Brasil, 
onde uma minoria detém uma grande 
quantidade de terra, enquanto que uma grande 
quantidade de pequenos agricultores se reproduz 
em uma pequena porcentagem da área 
agricultável. 

D) A constituição Brasileira de 1988 determina a 
aplicação da reforma agrária, que é a 
redistribuição mais equitativa da terra, o que 
resolveu a tensão social no campo brasileiro. 

E) O Brasil é um país de destaque no cenário 
mundial, pois lidera a produção de café, cana de 
açúcar, laranja, bovinos e ainda tem uma 
produção significativa de soja (ocupa o segundo 
lugar), milho e suínos. No entanto, este volume 
produtivo não atende as necessidades 
alimentares de toda a população brasileira. 

68) Com relação às regiões brasileiras, é correto 
afirmar que: 
 
A) A região Norte apresenta grande atratividade 

turística, recebendo, cada vez mais, vôos 
fretados, provenientes principalmente da 
Europa e da Região Sudeste do Brasil, devido 
às belezas do Pantanal. 

B) As regiões Sudeste e Sul, que possuem o maior 
contingente de imigrantes europeus do país, 
apresentam forte influência da industrialização 
no aumento populacional. 

C) A região Sul, apesar de ser a menor em termos 
de área, apresenta o maior parque industrial do 
país. 

D) A região Nordeste caracteriza-se pela 
concentração populacional na Zona da Mata, o 
que a torna a região mais populosa do país. 

E) A região Centro-Oeste é a que mais recebe 
população, devido à grande quantidade de 
empregos disponíveis nos frigoríficos que estão 
em expansão, processando a matéria prima 
oriunda do gado bovino. 

 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
69) Em termos de mercado, o Brasil e a China 
possuem uma aproximação significativa, 
salientando-se as trocas comerciais entre esses 
dois países. Com base nessa relação, pode-se 
afirmar que o Brasil: 
 
A) Exporta bens primários, como soja e minério de 

ferro, e importa produtos manufaturados 
variados. 

B) Importa tecnologia de eletro eletrônico e 
informática e exporta máquinas industriais. 

C) Exporta produtos oriundos das florestas 
tropicais para fabricação de medicamentos e 
cosméticos e importa trigo. 

D) Importa petróleo e exporta produtos 
alimentícios, como carne, café e suco de 
laranja. 

E) Exporta mão-de-obra qualificada e importa 
mão-de-obra barata para o trabalho nas 
atividades agropecuárias. 
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70) Várias regiões brasileiras vêm enfrentando 
problemas com enchente nos últimos anos, que 
causam sérios problemas sócio-ambientais. Quais 
fenômenos atmosféricos são responsáveis por 
estes eventos no norte e nordeste do Brasil, 
durante o outono, e no centro-oeste e sudeste do 
Brasil, durante o verão, respectivamente?  
 
 
A) Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT) e 

Massas de ar Polar. 
B) Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

e Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT). 
C) Massas de ar polar e Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS). 
D) Massas de ar polar e Zona de Convergência 

Inter Tropical (ZCIT). 
E) Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT) e 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
71) A interação e a interdependência entre os 
diversos elementos da paisagem (relevo, clima, 
vegetação, hidrografia, solo, fauna, etc.) explicam 
a existência dos chamados domínios 
morfoclimáticos, que podem ser entendidos como 
uma combinação ou síntese dos diversos 
elementos da natureza, individualizando uma 
determinada porção do território. São domínios 
morfoclimáticos brasileiros: 
 
A) Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, 

Pampa. 
B) Amazônia, Pampa, Tundra, Caatinga, Cerrado. 
C) Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Pampa, 

Tundra. 
D) Amazônia, Pampa, Chaco, Caatinga, Cerrado. 
E) Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Pampa, 

Chaco. 
 
 
 
 
 
 
 

72) Sobre a dinâmica da população da região Sul, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Atualmente, a região Sul possui o melhor índice 

de desenvolvimento humano, e isso se dá pela 
facilidade de administrar e distribuir os recursos 
para a menor região do Brasil, em termos de 
dimensões e de número de população. 

B) Entre as décadas de 1940 e 1960, o Paraná 
atraiu um baixo fluxo migratório nas regiões 
Norte e Oeste do Estado, devido à baixa 
produtividade da terra. 

C) Na década de 1970, ocorreu um intenso 
processo de urbanização, mesmo assim a 
população rural era superior a urbana. 

D) A região Sul foi  a primeira a intensificar sua 
ocupação por apresentar boas condições de 
produção agrícola e pecuária. 

E) A partir dos anos 1970, com a implantação do 
novo modelo agrícola baseado nas lavouras 
mecanizadas, a população deslocou-se em 
grande parte rumo às fronteiras agrícolas no 
Norte e no Centro-Oeste do país. 

 
 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
73) A partir de 1º de janeiro de 1914, foi 
decretado que o território brasileiro passasse a ter 
4 horas Legais, tendo como base o Meridiano de 
Greenwich. Com a Lei 11.662 de 2008, o Brasil 
passou a ter quantas horas Legais? 
 
A) Duas horas. 
B) Três horas. 
C) Uma hora. 
D) Quatro horas. 
E) Cinco horas. 
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74) A destinação final dos resíduos (lixo) constitui 
um grave problema ambiental, porque pode 
contaminar as águas superficiais e subterrâneas. 
Sobre a destinação final do resíduo sólido 
relacione, 
 
I compostagem 
II reciclagem 
III aterro sanitário 
IV incineração 
 
(  ) A – reutilização de materiais 
(  ) B – produção de adubos orgânicos 
(  ) C – redução do volume 
(  ) D – tratamento de efluentes  
 
Assinale a alternativa com as relações corretas 
 
A) I-B, II-A, III-C e IV-D. 
B) I-D, II-A, III-C e IV-B. 
C) I-B, II-A, III-D e IV-C. 
D) I-C, II-D, III-A e IV-B. 
E) I-A, II-C, III-D e IV-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75) As condições ideais para haver riqueza em 
biodiversidade são: temperaturas elevadas, alta 
pluviosidade e grande luminosidade. 
 
Na figura abaixo, as letras A, B, C, D e E 
representam zonas climáticas da terra. 
 

 
Assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
A) As zonas A e E apresentam as piores condições 

para a riqueza em biodiversidade. 
B) A zona C apresenta as melhores condições para 

a riqueza em biodiversidade . 
C) As zonas B e D apresentam condições 

intermediarias para a riqueza em 
biodiversidade. 

D) As zonas A e B apresentam as melhores 
condições para a riqueza em biodiversidade. 

E) As zonas B, C e D apresentam melhores 
condições para haver biodiversidade 
comparativamente as zonas A e E. 

 
 


