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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

“A economia compreende todas as atividades do país, mas 

nenhuma atividade do país compreende a economia”. 

Millôr Fernandes – Jornalista e escritor. 

 

01- Assinale a opção correta: 

 

A. Os termos sublinhados foram empregados para criar um 

efeito de sentido específico e único. 

B. O autor empregou os dois termos no sentido figurado a 

fim de criar um efeito imediato no leitor. 

C. Os termos sublinhados possuem dois sentidos que 

contribuem para a interpretação do texto. 

D. Não é possível ao autor prever qual inferência o leitor 

fará sobre os termos sublinhados já que o texto se realiza 

plenamente só após a leitura. 

E. O emprego dos dois termos em separado leva 

inevitavelmente o leitor a uma interpretação errônea de 

ambos. 

 

Quando foi a última vez em que você leu um texto sabendo que 

iria detestá-lo? Fiz isso hoje. Dezenas de amigos publicaram no 

Facebook um artigo de um polemista que eu prometi não levar 

a sério há anos. O título já deixava claro que o tema era 

ridículo, até mesmo para os padrões do autor. Os comentários 

de quem compartilhava o texto também eram pouquíssimo 

auspiciosos: dedicavam-se a explicar, das mais diferentes 

maneiras, o quanto o artigo era lamentável. A despeito de todos 

esses avisos, cliquei no link. Perdi cinco minutos e confirmei 

duas certezas: o texto era, de fato, ridículo – e eu era ridículo 

por dar atenção a ele. 

Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego, mas 

jamais perdemos a oportunidade de ver alguém usar 

argumentos rasteiros, tentar defender o indefensável e 

protagonizar uma peça de humor involuntário. 

Como se não bastasse perder nosso tempo, ainda 

compartilhamos os textos que detestamos para garantir que 

nossos amigos também cairão na mesma armadilha. No fim do 

dia, milhares terão trocado alguns minutos de seus dias por uma 

leve irritação, uma vaga sensação de superioridade e nenhum 

aprendizado. 

Quando alguém de confiança nos diz que um livro ou série de 

televisão é péssimo, a tendência é que procuremos outra coisa 

para ler ou assistir. Com as leituras online, o instinto é fazer o 

oposto.  

Para cada texto idiota no Facebook há incontáveis leituras 

valiosas que podem ser feitas sem sair da frente do computador. 

A liberdade que permite a qualquer um publicar as maiores 

bobagens também permite que ignoremos a idiotice alheia e 

cliquemos em algo mais interessante. Resista. Compartilhe 

outra coisa. 

Danilo Venticinque  

 

02- Uma conclusão correta acerca da posição do autor em 

relação ao que é tratado no texto é: 

 

A. Que ele considera a internet uma fonte de leitura inútil. 

B. Que as pessoas sempre leem textos da internet mesmo 

sabendo que irão dificultar seu aprendizado. 

C. Que a pior coisa  que se pode fazer em termos de 

leitura na internet é expor sua opinião. 

D. Que se deve ter uma postura parcimoniosa quanto à 

escolha das leituras na internet. 

E. Que é necessário sempre declinar quando houver uma 

sugestão de um amigo no que concerne a textos 

compartilhados via Facebook. 

 

03- Na construção: “Quando alguém de confiança nos diz que 

um livro ou série de televisão é péssimo”, a concordância do 

adjetivo deu-se no masculino singular por que: 

 

A. O termo referente funciona como advérbio da palavra 

que modifica. 

B. O substantivo que tem a função de núcleo do sujeito não 

veio precedido de artigo. 

C. O núcleo do sujeito é um pronome indefinido seguido de 

expressão especificadora. 

D. Determina o sujeito a que se refere. 

E. Indetermina o sujeito a que se refere obedecendo à regra 

geral de concordância. 

 

04- Em qual das substituições feitas o verbo iria para o plural? 

 

A. Qual foi a última vez que você leu um texto...( receber) 

B. Estamos sempre ocupados demais... (ficar) 

C. ... há incontáveis leituras valiosas que podem ser feitas. 

(existir) 

D. ...mas jamais perdemos a oportunidade de ver alguém 

usar argumentos rasteiros... (rejeitar) 

E. ...ainda compartilhamos os textos que detestamos... 

(distribuir) 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

I. „Último‟ é acentuada por ser proparoxítona, e 

„performance‟ é uma exceção a essa regra. 

II. „Sério‟ deve ser acentuada assim como todas as 

paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

III. „Até‟ é acentuada pela regra de acentuação que indica 

que todos os monossílabos tônicos terminados em „e‟ 

devem ser acentuados. 

 

Estão corretas: 

 

A. I 

B. I e II 

C. II 

D. I, II e III 

E. III 

 

06- Em qual dos trechos a omissão da vírgula não desobedeceu 

às regras que regem seu emprego? 

 

A. . A despeito de todos esses avisos cliquei no link. 

B. Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego 

mas jamais perdemos a oportunidade... 

C. ... de ver alguém usar argumentos rasteiros tentar 

defender o indefensável e protagonizar uma peça de 

humor involuntário. 
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D. No fim do dia milhares terão trocado alguns minutos de 

seus dias por uma leve irritação... 

E. .... uma leve irritação uma vaga sensação de 

superioridade e nenhum aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Olá, Jeca Tatú. Tens fome? 

- Sim, sinhõ. 

- Então vá buscar o prato. 

- eu não tô cfome. 

 

07- O Jeca é um personagem muito famoso criado por 

Monteiro Lobato e que persiste com suas características em 

nosso imaginário até hoje. Acima, Rui Barbosa utilizou-se do 

personagem em sua campanha para presidente. De acordo com 

o texto criado para o diálogo entre eles, que característica do 

personagem fica explícita? 

 

A. Sua inferioridade ao não ser capaz de responder a um 

candidato a presidente. 

B. Sua inércia ao não aproveitar o contato para solicitar 

muito mais do que um simples prato de comida. 

C. Sua esperteza ao exigir do candidato meios de adquirir a 

alimentação nos seus próprios termos. 

D. Sua falta de energia para lutar para melhorar sua 

situação. 

E. Sua incapacidade de compreender as verdadeiras 

intenções do candidato. 

 

08- Lendo o diálogo constata-se que o autor: 

 

A. Empregou a linguagem padrão na voz do narrador e a 

linguagem regional na voz do personagem. 

B. Empregou a fala regional no vocabulário de um 

personagem para contrastar com a norma padrão do 

outro. 

C. Empregou a linguagem regional apenas nas construções 

rítmicas. 

D. Usou a linguagem padrão, sem regionalismos, mas com 

traços de vícios de linguagem em ambos os falantes. 

E. Usou a linguagem regional em um dos personagens 

propositalmente para que fosse possível a comunicação 

entre ambos. 

 

O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet recomendou hoje que os usuários do 

Internet Explorer deixem de utilizar o navegador até que a 

vulnerabilidade anunciada no sábado seja consertada. 

 

A brecha é grave e afeta todas as versões do software - 6, 7, 8, 

9, 10 e 11. Por meio dela, é possível executar um código 

remotamente através do navegador. "A vulnerabilidade existe 

na forma como o Internet Explorer acessa um objeto na 

memória que foi excluído ou não tenha sido devidamente 

alocado", explica a MS. 

 

Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos. 

 

Em nota a Microsoft diz estar "consciente das limitações e 

possíveis problemas" e encoraja os clientes a seguir as 

orientações descritas no comunicado de segurança (em inglês) 

divulgado por ela para "amenizar eventuais ocorrências".  

 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-

explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674 

 

09- É uma informação presente no texto: 

 

A. O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet refuta a informação de que existe 

uma falha no navegador Internet Explorer. 

B. As informações divulgadas pelo departamento do 

governo americano responsável pela segurança da 

internet suscitaram uma falha em todas as versões do 

navegador Internet Explorer. 

C. A gravidade de um erro presente em todas as versões do 

Internet Explorer fez o departamento de segurança na 

internet nos EUA recomendar o uso de outros 

navegadores até o seu reparo. 

D. O departamento que gerencia a internet nos Estados 

Unidos anunciou que a empresa responsável pelo Internet 

Explorer criou um site que reparará seus danos através de 

um comunicado de segurança divulgado pela própria 

rede. 

E. A Microsoft descobriu um erro que permite que um site 

excluído possa acessar dados do computador de qualquer 

usuário off-line e criou um protocolo de resolução de 

problemas que possam impedir o uso do Internet 

Explorer como navegador padrão. 

 

10- “Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos.” O termo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da intenção original do autor por: 

 

A. Portanto 

B. A fim de 

http://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2014/04/28/Microsoft-Internet-Explorer-Use-After-Free-Vulnerability-Being
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41656/41656
https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
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C. Ao passo que 

D. E 

E. Mesmo que 

 

11- Os pronomes „dela‟ e „que‟(2º parágrafo) referem-se 

respectivamente aos termos: 

 

A. Brecha-objeto 

B. Versões- memória 

C. Grave- vulnerabilidade 

D. Software- excluído 

E. Internet Explorer- alocado 

 

12- Nas frases abaixo vocábulos foram empregados em sentido 

diferente daquele em que aparecem no texto, exceto: 

 

A. O navegador Amyr Klink estará em Blumenau no dia 29 

de abril. Ele vai participar do seminário “Liderança 

Inspiradora”. 

B. Ele registra a especulação na Bolsa de Paris, 

onde “cocheiros de praça e criados de hotel estão a jogar 

sobre cotações”, “o cozinheiro segue com avidez as 

flutuações do canal de Suez, ao passo que o criado de 

servir só pensa em Banque de Lyon”.  

C. O modelo promete oferecer um som limpo e 

com grave marcante, acompanhando quatro protetores 

auriculares de borracha. 

D. Na fase Dois, o assassinato e o desaparecimento 

dos prisioneiros e na Fase Três, em São Paulo, deu 

ordem para executar os guerrilheiros. 

E. O PSD estaria insatisfeito com a forma como o partido 

estaria sendo alocado dentro do Governo.  

 

13- No texto, „remotamente‟ é sinônimo de: 

 

A. Recuado 

B. Antigo 

C. Distante 

D. Ermo 

E. Vazio 

 

14- Em qual das alternativas abaixo a variação do vocábulo 

modificador está incorreta: 

 

A.   
 

 

B.  
 

C.  

 

 

D.  
Pode me incluir fora dessa! 

 

E.  
 

 

15- Em qual dos segmentos a seguir há um termo em desacordo 

com as normas da linguagem padrão? 

 

A. Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade 

Autônoma de Barcelona (UAB), "descobriram um 

mecanismo celular envolvido na consolidação da memória e 

conseguiram desenvolver uma terapia genética que reverte a 

perca de memória em etapas iniciais em ratos modelos com 

mal de Alzheimer", explicou a UAB em um comunicado 

esta semana. 

B. A terapia consiste em injetar no hipocampo, região do 

cérebro que desempenha um papel importante na memória, 

um gene que provoca a produção de uma proteína bloqueada 

nos pacientes afetados pela doença. 

C. A proteína "Crtc1" (CREB regulated transcription coactivor-

1) permite ativar os genes envolvidos na formação de 

memória de longo prazo. Nas pessoas doentes, "a formação 

de agregados de placas amiloides, um processo conhecido 

que desencadeia o Alzheimer, impede que a proteína Crtc1 

atue normalmente", segundo a UAB. 

D. "Quando se altera a proteína Crtc1, não é possível ativar os 

genes responsáveis pela sinapse ou por conexões entre 

neurônios no hipocampo e o indivíduo não consegue realizar 

corretamente tarefas de memória", explicou o doutor Carlos 

Saura, responsável pelo estudo, citado no comunicado. 

E. Segundo ele, "este estudo abre novas perspectivas para a 

prevenção e o tratamento terapêutico do mal de Alzheimer". 

Um dos desafios principais, segundo o estudo, será agora 

desenvolver terapias farmacológicas que permitam ativar 

esta proteína. Também será preciso assegurar-se de que é 

possível aplicar o tratamento em humanos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Indique a alternativa INCORRETA sobre os principais 

movimentos migratórios e principais interesses ocorridos no 

Brasil: 

 

A. Migrações de nordestinos e paulistas para Minas Gerais, 

século XVIII (ouro); 

B. Migração de mineiros para São Paulo, século XIX (café); 

C. Migração de nordestinos para a Amazônia, século XIX 

(borracha); 

D. Migração de nordestinos para Goiás, década de 50 

(construção de Brasília);  

E. Migrações de sulistas para Rondônia e Mato Grosso 

(gado); 

 

17- Refere-se a que designação de geografia agrária, onde teve 

como temática caracterização, classificação e distribuição de 

produtos agrícolas por áreas, colonização, hábitat rural, 

paisagem rural e ocorreu de 1934 a meados dos anos 60: 

 

A. Geografia agrária clássica. 

B. Geografia agrária positiva. 

C. Geografia agrária qualitativa. 

D. Geografia agrária quantitativa. 

E. Geografia agrária social. 

 

 18- Referente às extremidades do Brasil é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Ao norte, o ponto extremo se localiza na nascente do rio 

Ailã, no monte do Caburaí, estado de Roraima (5º 16‟ de 

latitude norte).  

B. No extremo sul, está o arroio Chuí, na divisa entre o 

Uruguai e o Brasil (33º 45‟ de latitude sul).  

C. A oeste, a nascente do rio Moa, na serra de Contamana 

ou Divisor, na fronteira do estado do Acre com o Peru 

(73º 50‟ de longitude oeste). 

D. A leste, a ponta do Seixas, na Paraíba (34º 45‟ de 

longitude oeste).  

E. Seu centro geográfico fica na margem esquerda do rio 

Prateado, perto de Barra do Garças, em Goiás. 

 

19- Quanto ao Planalto Meridional é INCORRETO afirmar: 

 

A. Abrange grande parte das terras da região Sul, o centro-

oeste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Triângulo 

Mineiro, o sul de Goiás e parte leste do Mato Grosso do 

Sul, correspondendo às terras drenadas pela bacia do rio 

Paraná.  

B. Predominam terrenos sedimentares, assentados sobre o 

embasamento cristalino, sendo os terrenos mesozóicos 

associados a rochas vulcânicas, provenientes do derrame 

de lavas ocorrido nessa era.  

C. As rochas vulcânicas, em especial o basalto e o diabásio, 

com o passar do tempo sofreram desagregação pela ação 

dos agentes erosivos, dando origem a um dos solos mais 

férteis do Brasil, a chamada “terra roxa”.  

D. As áreas onde predominam sedimentos paleozóicos e 

mesozóicos (arenitos), associados às rochas vulcânicas, 

constituem uma subunidade do planalto Meridional.  

E. A Depressão Periférica é uma larga faixa de terrenos 

relativamente baixos que predominam arenitos, que se 

estende de Minas Gerais a Santa Catarina e parte do Rio 

Grande do Sul.  

 

20- Há diversos lugares que se formam a margem de rios. A 

China formou-se a margem de dois importantes rios, quais? 

 

A. Zaire e Kuwait 

B. Amarelo e Azul 

C. Volga e Amur 

D. Mekong e Yukon 

E. Salween e Huang-Ho 

 

21- Na Mesopotâmia, a formação das primeiras cidades foi 

muito parecida com a do Egito, mas com uma diferença muito 

importante, isto é, na região não existiu apenas um Estado 

centralizado, mas vários reinos que disputavam o controle da 

área. Destes reinos destacaram-se, em ordem cronológica; 

 

I. Acádios 

II. Caldeus 

III. Babilônicos 

IV. Assírios 

V. Sumérios 

 

Indique a ordem CORRETA: 

 

A. V, IV, III, II, I 

B. I, II, III, IV, V 

C. III, V, IV, I, II 

D. V, I, III, IV, II 

E. I, III, V, II, IV 

 

22- Sobre A Revolução Industrial é INCORRETO afirmar: 

 

A. É caracterizada pela mudança de uma economia agrícola 

e mercantilista em industrial, ocorrida entre 1680 e 1840. 

B. Um fator de mudança foi à descoberta da maquina a 

vapor, que propiciou a produção em serie. 

C. Um fator de mudança, em 1825, foi o surgimento da 

ferrovia, na Inglaterra; 

D. Houve mão-de-obra assalariada disponível em grande 

escala, em virtude da mecanização, sobretudo da fiação e 

tecelagem; 

E. Houve um mercado enormemente ampliado pelas 

colônias dos países europeus, proibidas de ingressarem 

na produção industrial. 

 

23- O Estado atua também na organização espacial da cidade. 

Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo como 

no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte 

constituinte. Ele dispõe de um conjunto de instrumentos que 

pode empregar em relação ao espaço urbano. São os seguintes: 

 

I. Direito de desapropriação e precedência na compra de 

terras; 

II. Limitação da superfície da terra de que cada um pode 

se apropriar; 

III. Impostos fundiários que são fixos, independente da 

dimensão do imóvel, uso da terra e localização; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Salween
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IV. Mobilização de reservas fundiárias públicas, afetando 

o preço da terra e orientando espacialmente a 

ocupação do espaço; 

V. Investimentos públicos na produção do espaço, através 

de obras de drenagem, desmontes, aterros, e 

implantação de infra-estrutura; 

VI. Pesquisas, operações-testes como materiais e 

procedimentos de construção, bem como o controle de 

produção e do mercado deste material. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III, IV, V, VI. 

B. I, II, IV, V, VI. 

C. Apenas III. 

D. Apenas IV, V, VI. 

E. Apenas I, V, VI. 

 

24- A grande cidade capitalista é o lugar privilegiado de 

ocorrência de uma série de processos sociais, entre os quais há 

acumulaçãode capital e a reprodução social tem importância 

básica. Estes processos criam funções e formas espaciais, ou 

seja, criam atividades e suas materializações, cuja distribuição 

espacial constitui a própria organização espacial urbana. Os 

processos espaciais e as respectivas formas são os citados 

abaixo, indique o INCORRETO: 

 

A. Centralização e área central. 

B. Descentralização e os núcleos secundários. 

C. Coesão e as áreas cristalizadas. 

D. Segregação e as áreas sociais. 

E. Dinâmica social da segregação. 

 

25- “Crescimento excessivo de serviços e de pessoas numa 

metrópole. Em países desenvolvidos, tal situação leva ao 

inchaço urbano quando a cidade não oferece infra-estrutura 

adequada à população gerando problemas tais como: poluição, 

habitação, transporte, educação, lixo, etc”.  

 

A. Conurbação 

B. Metrópole 

C. Megalópole 

D. Macrocefalia Urbana 

E. Desmetropolização 

 

26- São características do urbanismo em países 

subdedesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos: 

 

I. Urbanização mais recente, em especial após a segunda 

Guerra Mundial, ligada ao êxodo rural. 

II. Urbanização mais antiga ligada em geral a primeira e 

segunda Revolução Industrial. 

III. Urbanização acelerada e direcionada em muitos 

momentos para um número reduzido de cidades. 

IV. Urbanização mais lenta e num período de tempo mais 

longo. 

V. Estruturas urbanas incapazes de satisfazer suas 

populações. 

VI. Formação de uma rede urbana mais densa e 

interligada. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, IV, V 

B. II, IV, VI 

C. I, III, V 

D. I, IV, VI 

E. I, IV, V 

 

27- “Trata especificamente do nível de hierarquização das 

cidades, que varia em função do tipo de serviço oferecido e do 

grau de importância econômica das mesmas. Desse modo, 

pode-se tornar extremamente vantajosa e lucrativa a instalação 

da empresa em determinado lugar. Baseia-se numa extensão 

simples da análise de áreas de mercado, essas que variam de 

uma indústria para a outra, dependendo de economias de escala 

e demanda per capita”. 

 

Essa é a definição da: 

 

A. Teoria Clássica da Localização Industrial, de Alfred 

Weber (1909); 

B. Teoria das Localidades Centrais, de Walter Cristaller 

(1930); 

C. Teoria do Equilíbrio Espacial Geral, de August Lösch 

(1940); 

D. Teoria de Pólos de Desenvolvimento e Crescimento, de 

François Perroux (1955); 

E. Teoria de Ação de Descentralização, de Carllos Bruneir 

(1964). 

 

28- Referente ao Carvão Mineral é INCORRETO afirmar: 

 

A. O carvão mineral foi fundamental para a primeira 

Revolução Industrial, ocorrida na Grã-Bretanha no século 

XVIII, representando a fonte de energia básica para o 

desenvolvimento de dois setores industriais importantes: 

o siderúrgico e o têxtil. 

B. O carvão já foi usado como forma de energia durante 

anos, o mesmo não só forneceu a energia que abasteceu 

toda a Revolução Industrial no século XIX como também 

impulsionou toda a era da eletricidade no século XX.  

C. Atualmente aproximadamente 40% da eletricidade 

gerada mundialmente é produzida através do carvão. 

D. São países que dependem da energia elétrica gerada pelo 

carvão: Dinamarca, China, Chile, Grécia, Armênia, 

Alemanha e Estados Unidos.  

E. A indústria de ferro e aço mundial também é fortemente 

dependente do uso do carvão. 

 

29- Friedrich RATZEL achava que a Geografia Política deveria 

estar voltada para as relações entre os Estados, e cada Estado 

deve ser considerado um organismo vivo e, por isso, se 

comportam como organismo. Para ele um organismo nasce, 

cresce, adoece e morre. Refere-se as leis do crescimento do 

Estado para Ratzel, EXCETO: 

 

A. O crescimento do Estado decorre da energia (poder, 

riqueza) que ele consegue acumular; 

B. Um Estado compete com os outros Estados visando o seu 

crescimento; 
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C. As relações entre os Estados são feitas em função de 

alianças, dentro das quais os interesses do Estado mais 

forte prevalece; 

D. A relação e a competição se dá em busca de ampliação 

do espaço vital; 

E. Há dois tipos de poderes: Continental, colocando a 

Alemanha como o grande centro poderoso da Europa. 

Marítimo, colocando em primeiro lugar o Reino Unido. 

 

30- No período pós Segunda Guerra Mundial, tornam-se as 

potências poderosas do mundo os Estados Unidos e a União 

Soviética, apesar de apresentar quadros diferentes. Várias são 

as razões pelas quais os Estados Unidos e a União Soviética 

transformaram-se nas maiores potências mundiais. Desta 

forma, são características relacionadas à União Soviética, 

EXCETO:  

 

A. As fábricas localizadas fora do alcance alemão, 

transferidas para a Sibéria, desenvolvem toda a sua 

capacidade de produção. 

B. Transformam-se no celeiro do mundo, produzindo a 

metade dos cereais mundiais. 

C. O Estado, organizado e controlando a produção, 

consegue a normalidade e a prosperidade. 

D. A capacidade da força de trabalho existente: sua 

população aproxima-se de 200 milhões. 

E. Os recursos minerais existentes: 20 % das jazidas 

mundiais de carvão; 50% dos depósitos de ferro e 50% 

das reservas de petróleo. 

 

31- A área mais escura 

apontada com a seta demonstra a: 

 

A. Mata dos Cocais. 

B. Mata Intermediária. 

C. Mata de Araucária. 

D. Mata dos Pinhais. 

E. Mata Tropical. 

 

32- Uma Dolina quando inundadas e ligadas a uma caverna 

marinha, é denominada: 

 

A. Cenotes. 
B. Dolinas de subsidência lenta. 

C. Dolinas de subsidência rápida. 

D. Dolinas de colapso. 

E. Sumidouro. 

 

33- São características da Orogênese, EXCETO: 

 

A. Produz dobras ou falhas. 

B. Ocorre em terrenos instáveis. 

C. Ocorre em terrenos novos. 

D. É regional (restrito). 

E. Não ocorre vulcanismo ou terremoto. 

 

34- “Estreitos corredores marítimos em forma de U que 

apresentam grande profundidade e resultam da ação da erosão 

glacial”. 

 

A. Fiordes 

B. Penínsulas 

C. Falésias 

D. Enseadas 

E. Baías 

 

35- São formas de atuação dos fatores ecológicos, EXCETO: 

 

A. Eliminando certas espécies dos territórios, mas não 

intervindo na distribuição geográfica. 

B. Modificando as taxas de fecundidade e de mortalidade 

das diversas espécies. 

C. Atuando sobre os ciclos de desenvolvimento. 

D. Provocando migrações, agindo na densidade das 

populações. 

E. Favorecendo o aparecimento de modificações adaptativas 

(hibernação, estivação e reações fotoperiódicas, etc). 

 

36- São classificações do clima por Martonne, EXCETO:  

 

A. Cálido 

B. Níveo 

C. Monzônicos 

D. Temperados sem inverno 

E. Mediterrâneo 

 

37- A atmosfera terrestre é uma camada de ar que possui cerca 

de 700km de espessura. Até uma altura de 25km, os 

componentes dessa camada podem ser classificados em dois 

grupos. O primeiro grupo, chamado ar seco é constituído de, 

EXCETO: 

 

A. Nitrogênio. 

B. Oxigênio. 

C. Minúscula quantidade de hidrogênio.  

D. Dióxido de carbono.  

E. Gases nobres (hélio, neônio, argônio, xenônio e 

criptônio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sumidouro
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38- Sobre o Nordeste é INCORRETO afirmar: 

 

A. O meio-norte compreende uma faixa de transição entre o 

sertão semi-árido do nordeste e a região amazônica. 

Apresenta clima úmido e vegetação exuberante, à medida 

que avança para o oeste.  

B. A zona da mata estende-se do estado do Rio Grande do 

Norte ao sul da Bahia, numa faixa litorânea de ate 200 

km de largura. O clima é tropical úmido, o solo é fértil e 

a vegetação da mata atlântica já esta quase extinta e 

substituída por lavouras de cana de açúcar desde o inicio 

da colonização.  

C. O agreste é a área de transição entre a zona da mata e o 

sertão semi-árido. Nessa região, os terrenos mais férteis 

são ocupados por minifúndios onde predominam as 

culturas de subsistência e a pecuária leiteira.  

D. O sertão uma extensa área de clima semi-árido, chega até 

o litoral, nos estados do RN e do Ceará. As atividades 

agrícolas sofrem grande limitação, pois os solos são rasos 

e pedregosos e as chuvas escassas, e mal distribuídas. A 

vegetação é a caatinga, o Rio São Francisco é a única 

fonte de água perene.  

E. Apresenta temperaturas elevadas cuja média anual varia 

de 25° a 32°C. Nas áreas situadas acima de 200 metros e 

no litoral oriental as temperaturas variam de 20° a 24°C. 

As médias anuais inferiores a 15°C encontram-se nas 

áreas mais elevadas da Chapada Diamantina e do 

Planalto da Borborema. 

 

39- São características do Ártico, EXCETO: 

 

A. Recursos: ferro, petróleo, ouro e peles (contrabando).  

B. Clima: médias são de -30°C no inverno e 5°C no verão. 

Precipitação (de neve) menor que 200 mm anuais.  

C. Vegetação e Solo: solo muito pobre e quase inexistente. 

Vegetação só no verão, tundra (arbustos e gramíneas).  

D. Fauna: em terra encontra-se o urso polar, a rena e o boi 

almiscarado. No mar encontra-se a foca, a baleia e o 

leão-marinho. 

E. Homem: esquimós (Alasca, Canadá e Groenlândia), 

Samoiedas (Escandinávia) e Lapões (Eurásia). 

 

40- No primeiro fuso horário brasileiro encontra (m)-se 

APENAS: 

 

A. Fernando de Noronha. 

B. Estados Banhados pelo Mar. 

C. Fernando de Noronha e Estados Banhados pelo Mar. 

D. MG, GO, TO. 

E. RR, AM, AC, RO, MT, MS. 

 

 

 

 


