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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 24 – PROFESSOR II GEOGRAFIA 

Página 2 

C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 24 – PROFESSOR II GEOGRAFIA 

Página 4 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Sobre a Classificação Climática de Köppen, indique a 

alternativa INCORRETA: 
 

A. Megatérmico (tropical úmido) com temperatura do mês 

mais frio maior que 18ºC. 

B. Clima Seco que é subdividido em deserto e estepe, 

conforme chuva e temperatura. 

C. Mesotérmico (temperado quente) com temperatura do 

mês mais frio entre -3ºC e 18ºC. 

D. Microtérmico (temperado frio) com temperatura do mês 

mais frio menor que -3ºC e do mês mais quente maior 

que 18ºC. 

E. Polar, todos os meses com temperatura menor que 5ºC. 

 

17- Refere-se à Geografia Humana, EXCETO: 
 

A. Geografia astronômica  

B. Geografia econômica  

C. Geografia Social  

D. Demografia  

E. Geografia Cultural  

 

18- As leis de RATZEL influenciavam bastante o pensamento 

geopolítico alemão, a ponto de atingir, com muita força, as 

ações de Hitler. A Geografia Política possui algumas fontes de 

ajuda a investigar o espaço geográfico e, por excelência, são, 

EXCETO: 
 

A. A observação permanente, procurando cotidianamente 

observar as relações políticas que acontecem no espaço. 

B. Os trabalho produzidos nas academias como livros, 

periódicos, etc. 

C. Base filosófica de interpretação dos fatos constituída pela 

doutrina do possibilismo. 

D. As publicações de origem militar. 

E. Os relatórios diplomáticos que podem ser publicados, 

dentre outros. 

 

19- No início do século XX, a Tríplice Aliança, formada por: 
 

A. Inglaterra, França e Rússia. 

B. Alemanha, Itália e Rússia. 

C. Rússia, Japão e Império Austro-Húngaro. 

D. Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. 

E. Alemanha, Itália e Japão. 

 

20- Caracteriza a segunda fase da Revolução Industrial, 

EXCETO: 

 

A. Ocorre a difusão dos princípios de industrialização na 

França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados 

Unidos e Japão.  

B. A Inglaterra com seu poderio naval abre mercados na 

África, Índia e nas Américas para exportar produtos 

industrializados e importar matérias-primas. 

C. Ocorrem mudanças no processo produtivo na utilização 

de novas formas de energia (elétrica e derivada de 

petróleo). 

D. Surgem novos produtos químicos. 

E. Ocorre a substituição do ferro pelo aço. 

 

21- 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. 

Desse modo, cada indústria tem um padrão de localização 

diferente. A teoria das localidades centrais mostra como esses 

padrões de localização de diferentes indústrias surgem para 

formar um sistema regional de cidades. 

 

Esta é a definição da: 

 

A. Teoria Clássica da Localização Industrial, de Alfred 

Weber (1909). 

B. Teoria Clássica de Desenvolvimento Espacial, de 

Doberm Luith (1915). 

C. Teoria das Localidades Centrais, de Walter Cristaller 

(1930). 

D. Teoria do Equilíbrio Espacial Geral, de August Lösch 

(1940). 

E. Teoria de Pólos de Desenvolvimento e Crescimento, de 

François Perroux (1955). 

 

22- Entre os recursos minerais da região Centro-Oeste tem-se, 

EXCETO: 

 

A. Diamante 

B. Carvão mineral 

C. Dolomito 

D. Prata 

E. Zinco  

 

23- Referem-se ao trecho de um rio em direção à sua foz.  

 

A. Alto curso  

B. Baixo curso  

C. Médio curso  

D. Jusante 

E. Montante  

 

24- A Organização das Nações Unidas (ONU) possui diversos 

órgãos com variadas funções e atuações. Destes, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Organização para Alimento e Agricultura (FAO) - 

procura aumentar a produção de alimentos, combate as 

pragas e formula planos para mecanização das áreas 

agrícolas. 

B. Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO)- visa o intercâmbio entre as nações 

do mundo com a finalidade de melhorar os padrões 

educacionais, da ciência e da cultura. 

C. Organização Mundial de Saúde (OMS) - seu objetivo 

universalizar os recursos e técnicas de prevenção e 

controle das doenças no mundo. 

D. Organização Internacional do Trabalho (OIT) - tem o 

propósito de melhorar as condições de trabalho em todos 

os países do mundo. 
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E. Fundo Monetário Internacional (FMI) - promove a 

cooperação monetária internacional; Banco Internacional 

de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - ou Banco 

Mundial, promove a assistência, a reabilitação e o 

desenvolvimento econômico dos países 

subdesenvolvidos com os capitais fornecidos pelos países 

desenvolvidos. 

 

25- São alguns elementos físicos que podem ser destacados 

como importantes dificultadores de concentração demográfica, 

EXCETO:  

 

A. As altas latitudes, relevo acentuado e as altas altitudes. 

B. Áreas de extremas temperaturas e umidade como os 

grandes desertos. 

C. Áreas polares. 

D. Regime de monções. 

E. Áreas com escassez de água.  

 

26- Sobre o solstício é INCORRETO afirmar:  

 

A. Hemisférios são desigualmente iluminados. 

B. Verão no sul e inverno no norte (21 de dezembro), verão 

no norte e inverno no sul (21 de junho). 

C. No verão, os dias são longos e as noites curtas, no 

inverno ocorre o contrário. 

D. Verão no norte = o sol está sobre o trópico de 

capricórnio. Verão no sul = o sol está sobre o trópico de 

câncer.  

E. Os trópicos representam a latitude máxima onde o ângulo 

zenital do sol pode ser 90°. 

 

27- Refere-se a uma zona de preferência tarifária: 

 

A. ALADI 

B. NAFTA 

C. Mercosul 

D. Mercado Comum 

E. União Europeia 

 

28- Referente ao Brasil e a população mundial, indique a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O Brasil é o quinto em população mundial e também é 

o quinto maior em área territorial no mundo. 

B. O Brasil tem a população de mais de 200 milhões de 

pessoas. 

C. Espera-se mais de 250 milhões de habitantes em 2050. 

D. O Brasil está listado entre os 10 países mais ricos do 

mundo.  

E. A população mundial, atualmente, é mais de 11 bilhões 

de pessoas. 

 

29- É causada por ar úmido sendo forçado para cima por uma 

barreira física, como as montanhas de uma linha costeira: 

 

A. Chuva frontal. 

B. Chuva ciclônica. 

C. Chuva orográfica. 

D. Chuva de convecção. 

E. Chuva projetada. 

30- Sobre a Região polar ártica é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os países localizados nas extremidades da região ártica 

são: Estados Unidos (Alasca), Canadá, Rússia, 

Dinamarca (Groenlândia), Noruega, Suécia e Finlândia. 

B. Clima frio: a baixa intensidade dos raios solares nas 

regiões polares explica as médias anuais de -2°C: no 

inverno a média é de -10°C, no verão as temperaturas 

ficam entre 5°C e 15°C, ocorrendo o degelo de parte do 

continente. 

C. Banquisas: blocos de gelo que se formam com o 

congelamento das águas oceânicas; inlândsis: espessas 

camadas de gelo formada pela compactação da neve 

sobre a terra; icebergs: durante o verão, parte dos 

inlândsis podem se desprender e ficar flutuando no 

oceano, formando os icebergs. 

D. Os animais adaptados aos climas polares são: ursos, 

focas, leões marinhos, baleias, renas e vários tipos de 

peixes. 

E. Entre os povos nativos que vivem na região, alguns 

foram nômades que viviam da pesca e da caça e 

moravam em cabanas cobertas por peles ou iglus. 

Lapões, no extremo norte da América; Inuítes, no 

extremo norte da Europa; Iakoutes e nenets, na Sibéria. 

 

31- As placas tangenciais continente-continente possuem como 

eventos geológicos principais: 

 

A. Expansão do assoalho oceânico, ascensão de magma 

básico, vulcões, terremotos raros. 

B. Fragmentação do continente, ascensão de magma, 

terremotos. 

C. Deformação de rochas, terremotos. 

D. Deformação crustal, metamorfismo, terremotos 

profundos. 

E. Subducção, ascensão de magma, vulcões, terremotos, 

deformação crustal. 

 

32- São características da vegetação e solos do domínio 

amazônico, EXCETO: 

 

A. Heterogênea.  

B. O calor e umidade propiciam uma rápida 

decomposição/fertilidade. 

C. Em geral os solos são ácidos e intemperizados. 

D. Há áreas com solos salmorão e terra roxa. 

E. Floresta Perenifólias, latifoliadas, higrófilas. 

 

33- Possui a capacidade de troca de cations baixa, menor que 

17 cmolc, presença de argilas de baixa atividade (Tb), 

geralmente são solos muito profundos (maior que 2 m), bem 

desenvolvidos, localizados em terrenos planos ou pouco 

ondulados, tem textura granular e coloração amarela a vermelha 

escura.  

 

A. Solo lixiviado.  

B. Latossolo. 

C. Solos negros das Planícies e das Pradarias.  

D. Solo Árido. 

E. Solos de Montanhas. 

 

http://top10mais.org/top-10-maiores-paises-do-mundo/
http://top10mais.org/top-10-paises-mais-ricos-do-mundo-2012-2/
http://top10mais.org/top-10-paises-mais-ricos-do-mundo-2012-2/
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34- Na classificação internacional das nuvens, as Altostratos: 

 

A. São as nuvens mais altas, são delicadas, brancas, 

fibrosas, geralmente esbranquiçadas, com aspecto de 

penas ou flocos de lã. Para alguns, lembra um ―rabo de 

galo‖. Pairam à altura média de 9 km.  

B. Aparecem sob forma de bolinhas muito pequenas e 

brancas, ordenadas em bancos ou campos de nuvens. São 

também constituídas por cristais de gelo, mas aparecem 

raramente.  

C. São, na maior parte das ocorrências, nuvens em forma de 

véu uniforme, cinzento-azulado, raramente fibroso, 

através das quais o Sol e a Lua surgem enfraquecidos na 

sua luminosidade, como se os víssemos por um vidro 

fumaçado.  

D. São espessas camadas de nuvens cinzentas-escuras, que 

tapam por completo a Lua ou o Sol e cuja base inferior é 

reforçada por nuvens esfarrapadas, que dão chuva ou 

neve contínuas.  

E. Nuvens brancas ou cinzentas, de formas arredondadas, 

dispersas ou reunidas em bancos, mas sempre 

distribuídas por uma camada horizontal pouco espessa. 

No inverno podem cobrir o céu, a que dão um aspecto 

ondulado. Elas contêm partículas de gelo misturadas com 

as gotas líquidas.  

 

35- Referente à urbanização do Brasil é INCORRETO afirmar: 

 

A. Incialmente, a ocupação do Brasil se restringia a poucos 

pontos no litoral, que cumpriam a função de defesa do 

território e também de entreposto comercial. Estas 

ocupações deram origem a algumas das maiores cidades 

do país, como o Rio de Janeiro, Salvador, Recife/Olinda 

e Belém. 

B. Durante os séculos XVI e XVII, as atividades 

econômicas da colônia se concentravam próximas ao 

litoral, especialmente a produção de açúcar no Nordeste, 

gerando uma primeira concentração demográfica naquela 

região. 

C. O primeiro grande processo de interiorização da 

população brasileira veio com a descoberta de ouro em 

Minas Gerais, causando grande afluxo de a pessoas para 

aquela região. Em decorrência disto, a capital da colônia 

também se deslocou de Salvador para o Rio de Janeiro, 

iniciando o processo de transferência do eixo 

demográfico do país para a região Sudeste. 

D. No século XX, o Brasil se urbanizou rapidamente e suas 

grandes cidades passaram a concentrar cada vez maior 

parte da população, especialmente no Sudeste do país. O 

Nordeste, em contrapartida, perdeu peso relativo no 

quadro demográfico brasileiro. 

E. Em pleno planalto Central, até então uma vastidão pouco 

ocupada, foi inaugurada Brasília em 1960, se 

transformando numa ponta de lança da ocupação da 

urbanização do país, diminuindo ainda mais a 

interiorização e aumento a demografia nas regiões 

centro-oeste, sul e sudeste. 

 

 

 

36- Apesar do ambiente destruído, a Segunda Guerra Mundial 

trouxe benefícios a alguns países. Sobre estes é INCORRETO 

afirmar: 
 

A. Os Estados Unidos concentravam, em 1945, 80% das 

reservas mundiais de ouro. 

B. Durante a guerra, a produtividade da indústria americana 

– dirigida a fabricação de avião – cresceu 75%. 

C. O Canadá se beneficiou com a produção de aviões e 

navios para a Inglaterra, o que causou um enriquecimento 

permitindo que os canadenses, nos anos após a guerra, 

implantassem indústrias de alumínio e aço. 

D. O Japão, através do Tratado de São Francisco, junto com 

os Estados Unidos, aumentou sua economia em 60%. 

E. As tropas da União Soviética avançaram sobre a Europa 

Oriental realizando diversos acordos se beneficiando e 

culminaram na Conferência de Yalta, em 145, garantindo 

a hegemonia soviética sobre a maior parte da Europa 

central. 

 

37- Dos cinco estágios da atividade econômica, refere-se ao 

terceiro estágio: 
 

A. Manufatura 

B. Manutenção e consertos  

C. Transporte 

D. Finanças e seguros 

E. Imóveis 

 

38- Os manguezais ocorrem em todo o mundo, com 

distribuição circumtropical, com maior desenvolvimento na 

faixa entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, 

ocasionalmente se estendendo além destas coordenadas. No 

Brasil, onde se encontram as maiores áreas contínuas dos 

manguezais? 

 

A. Pernambuco 

B. Maranhão 

C. Amazonas 

D. Rio Grande do Norte 

E. Ceará 

 

39- Todas as espécies que não ocorram naturalmente no 

território brasileiro, possuindo ou não populações livres na 

natureza, geralmente introduzida pelo homem é denominada: 

 

A. Fauna silvestre nativa. 

B. Fauna Autóctone. 

C. Fauna Alóctone. 

D. Fauna silvestre exótica. 

E. Fauna doméstica. 

 

40- São consequências ambientais das principais ameaças 

provocadas pelas mudanças climáticas, sobretudo no ambiente 

marinho, EXCETO: 

 

A. Estratificação e redução de nutrientes na camada 

superficial. 

B. Acidificação. 

C. Menor disponibilidade de CO
2
 

D. Aumento da profundidade da zona eufótica. 

E. Desoxigenação. 


