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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Gale arruma as fatias de pão com o queijo macio, 

cuidadosamente colocando as folhas de manjericão em cada 

enquanto eu esvazio os arbustos de suas uvas. Nós ficamos 

atrás em um esconderijo nas rochas. Desse lugar, nós somos 

invisíveis, mas temos uma clara visão do vale, que está 

transbordando com vida de verão, verduras para recolher, raízes 

para escavar, pescado iridescente na luz do sol. O dia é 

glorioso, com um céu azul e brisa suave. A comida está uma 

maravilha, com o queijo gotejando dentro do pão quente e as 

uvas estourando em nossas bocas. Tudo seria perfeito se isso 

fosse realmente um feriado, se todo o dia fosse vagar nas 

montanhas com Gale, caçando pela ceia da noite. Mas em vez 

disso nós temos de ficar de pé na praça às duas horas esperando 

pelos nomes que são chamados. “Nós poderíamos fazer, sabe,” 

Gale diz quietamente. “O quê?” Eu pergunto. “Deixar o 

distrito. Fugir. Viver na floresta. Você e eu, nós podemos 

fazer,” diz Gale. Eu não sei como responder. A ideia é tão 

ridícula. “Se nós não tivéssemos tantas crianças,” ele acrescenta 

quietamente. Eles não são nossos filhos, é claro. Mas eles 

poderiam ser. Os dois irmãos pequenos e irmã de Gale. Prim. E 

você pode também acrescentar nossas mães, também, porque 

como elas viveriam sem nós? Quem saciaria aquelas bocas que 

estão sempre pedindo por mais? Com ambos caçando 

diariamente, ainda há noites que a caça tem que ser trocada por 

banha de porco ou cordões de sapatos ou madeira, ainda tem 

noite em que nós vamos para cama com nossos estômagos 

roncando. “Eu nunca quero ter filhos,” eu digo. “Eu poderia. Se 

eu não vivesse aqui,” diz Gale. “Mas você vive,” eu digo, 

irritada. “Esqueça,” ele rebate de volta.  

 

(Suzanne Collins. Jogos Vorazes. São Paulo: Rocco, 2010) 

 

01 - O texto é majoritariamente: 

 

A. Persuasivo, pois tem o objetivo de convencer o 

interlocutor a aceitar o estilo de vida dos personagens. 

B. Narrativo com um personagem contando acontecimentos 

em sequência. 

C. Injuntivo, trazendo informações científicas importantes. 

D. Interativo, já que se constitui inteiramente de 

intercâmbios verbais entre dois personagens. 

E. Expositivo, pois revela uma série de ocorrências de modo 

isento. 

 

02 - Sobre o foco narrativo: 

 

A. Está em primeira pessoa, com um personagem que, como 

parte da história, faz sua própria narração. 

B. Está em primeira pessoa, representado por um ser que 

mesmo narrando a história não participa dela. 

C. Representado por um ser imaginário que „entra‟ na 

história quando algum personagem necessita. 

D. Mostra um ser criado pelo autor para contar a história, 

por isso está na terceira pessoa do discurso. 

E. Conta o texto retirado de uma obra anterior, por isso está 

em terceira pessoa. 

 

 

 

03- Acerca dos elementos descritivos do texto: 

 

A. Servem para discorrer sobre os aspectos físicos das 

personagens apresentadas e destaca-los em detrimento do 

espaço. 

B. Não compõem um aspecto indispensável do texto, pois se 

concentram unicamente na apresentação das locações. 

C. Mesmo que não predominem no texto, ocorrem, visto 

que o autor deseja descrever o ambiente em que se dá a 

ação. 

D. Constituem apenas passagens para preencher algumas 

lacunas da edição. 

E. Demonstram que o autor apenas preocupou-se em 

transmitir dados físicos significativos das personagens. 

 

04- Qual dos trechos abaixo tem um exemplo de linguagem 

conotativa? 

 

A. ...que está transbordando com vida de verão. 

B. ...pescado iridescente na luz do sol. 

C. ...se todo o dia fosse vagar... 

D. A ideia é tão ridícula. 

E. Quem saciaria aquelas bocas... 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta 

segunda-feira (1º) que o surto de zika vírus é uma emergência 

de saúde pública internacional, que exige uma resposta urgente 

e única, com vigilância máxima pelos governos de todo o 

mundo. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação (com financiamento e envio de pessoas) e de 

pesquisa.  

Segundo os especialistas, o vírus está se espalhando muito e de 

maneira rápida, com consequências devastadoras. Apesar de os 

sintomas de zika serem de pouca gravidade, há evidências que 

vinculam a doença ao número excepcionalmente elevado de 

casos de bebês que nascem com microcefalia, uma má-

formação do cérebro. A informação mudou o perfil de risco de 

zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, de uma 

leve ameaça a algo de proporções alarmantes. 

Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos: febre, dor de cabeça e no corpo e 

manchas avermelhadas. Ainda não há certeza que o vírus cause 

microcefalia em bebês, mas a existência de uma ligação está 

clara para os cientistas. 

O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em agosto de 

2014, quando o surto de ebola se expandia em países da África. 

Desde a reformulação do Regulamento Sanitário Internacional, 

em 2007, além do ebola, apenas as doenças H1N1, em 2009, e 

pólio (em 2014) receberam tal status. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já reportaram casos 

de zika vírus. O Brasil fez um alerta em outubro sobre um 

número elevado de nascimentos de crianças com microcefalia 

na região Nordeste.  

O vírus é conhecido há mais de 50 anos, mas os casos atuais de 

transmissão de zika concentram-se nas Américas, mas estão 

presentes na África, Ásia e Oceania. O vírus também foi 

detectado na Europa e nos Estados Unidos, em pessoas que 

viajaram ao exterior. 
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05- “Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, 

cujos sintomas são brandos”. O vocábulo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da correção e compreensão da frase, 

por qual sinônimo? 

 

A. Moderados 

B. Agressivos 

C. Ativos 

D. Dolorosos 

E. Desordenados 

 

06- “...elevado de casos de bebês que nascem com 

microcefalia...” 

Em qual das alternativas há um termo que tem a mesma função 

sintática que o que foi sublinhado acima? 

 

A. que o surto de zika vírus é uma emergência de saúde 

pública internacional 

B. A informação mudou o perfil de risco de zika, que é 

transmitido pelo mosquito Aedes aegypti 

C. não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos 

D. O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em 

agosto de 2014, quando o surto de ebola se expandia em 

países da África 

E. O vírus também foi detectado na Europa e nos Estados 

Unidos, em pessoas que viajaram ao exterior. 

 

07- “...Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês...” 

No trecho acima, o verbo: 

 

A. Substitui o futuro do pretérito indicando polidez. 

B. Aparece numa oração coordenada e indica um fato 

habitual e comprovado. 

C. Sustenta uma suposição cuja concretização depende de 

outros fatores. 

D. Indica uma ocorrência eventual. 

E. Supõe um fato, mas exprime uma causa. 

 

08 - A substituição do trecho pelo pronome correspondente está 

correta apenas em: 

 

A. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação e de pesquisa.  

A decisão deve acelerar -lhes 

B. há evidências que vinculam a doença ao número 

excepcionalmente elevado de casos  

                há evidências que  as vinculam ao   número    

excepcionalmente elevado de casos  

C. Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês 

Ainda não há certeza que o vírus lhe cause em bebês 

D. apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam tal status. 

apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam -no. 

E. Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram casos de zika vírus. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram -lhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. A mensagem é centralizada no “eu”, que destaca seus 

próprios sentimentos e impressões de si. 

B. É um texto pessoal, fundamentado na objetividade criada 

pelos adjetivos descritivos. 

C. Algumas marcas gramaticais como o uso da primeira 

pessoa verbal indicam a predominância da função 

emotiva da linguagem. 

D. A função expressiva da linguagem é revelada pela 

mensagem centrada no remetente. 

E. As figuras de linguagem (comparação, metáfora e 

antítese) cobram do leitor uma interpretação do que está 

nas entrelinhas. 

 

10- Na primeira oração a conjunção expressa: 

 

A. Conformidade 

B. Comparação 

C. Adição 

D. Causa 

E. Explicação 

 

11- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “sou”, “posso” e “depende” têm o mesmo sujeito. 

B. “leve” está no presente do modo subjuntivo. 

C. “leve” e “forte” expõem ideias opostas no contexto em 

que foram inseridas. 

D. “brisa” e “ventania” são termos que se excluem 

prejudicando a unidade do texto, mas não a sua 

compreensão. 

E. “depende de” é um conectivo coloquial, portanto seu uso 

deve ser restrito a situações formais. 

 

12- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase, porém o acento 

grave não foi empregado? 

 

A. "A frente de Messi e Ronaldo, Neymar faz sucesso no 

Campeonato Europeu." 

B. “A liberação de novos financiamentos foi restringida em 

meio a preocupações do então ministro Joaquim Levy.” 

C. “O Ministério da Saúde deve recomendar aos Estados e 

municípios que passem a registrar todos os casos 

suspeitos de infecções pelo vírus da dengue.” 

D. “Nos 15 dias em que teve nas mãos a caneta mais 

importante do Estado, a de governador, José Paulo 

Cairoli foi discreto.” 
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E. “A partir de hoje, está valendo o novo patamar de 

bandeira tarifária.” 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve uma transgressão das 

normas de concordância ditadas pela variedade padrão. 

 

A. “Durante a maior parte do ano os cozinheiros ficavam 

dando peitadas uns nos outros. Não tinham mesmo nada 

pra fazer!” (Stanislaw Ponte Preta) 

B.  "A maioria das provas apresentadas contra os acusados 

durante o julgamento foi depois refutada..." (Raquel de 

Queirós) 

C. “Ela era as cordas do seu coração. E por ele sempre 

examinada. Foi quando encontrou uma estranha lesão.” 

(Geraldinho) 

D. “Hoje fez um dia, amanhã farão dois que se confessou 

com Mestre Simão de Sousa.” (Francisco Carvalho 

Correia) 

E. “O amor eterno é o amor impossível. Os amores 

possíveis começam a morrer no dia em que se 

concretizam.”  (Eça de Queiroz) 

 

 
 

14- O texto aborda: 

 

A. O quanto a necessidade de revelar todas as nuances da 

nossa vida causa conflitos na harmonia dos casais. 

B. Aquelas pessoas que substituem o contato real, 

fundamentado em experiências concretas, pelo virtual. 

C. A frustração causada quando os avatares virtuais 

divulgam o lado negativo da nossa vida. 

D. O valor de podermos explorar as várias facetas da vida a 

dois e dividi-las em tempo real por meio da internet. 

E. O fato de querermos projetar uma vida paralela à real por 

meio das mídias digitais interativas. 

 

15- Quanto à linguagem utilizada no segundo quadro: 

 

A. Reflete as mudanças da língua a despeito da passagem do 

tempo. 

B. Revela peculiaridades do vocabulário pertinente a uma 

determinada região. 

C. Especifica a linguagem técnica de um grupo social 

profissional. 

D. Apresenta mudanças em função do contexto abusando 

dos termos carinhosos. 

E. Mostra as mudanças visíveis no léxico dos grupos sociais 

mais jovens. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 - Analise atentamente o texto e o mapa apresentados a 

seguir: 

 

Esse domínio se trata de uma extensa área com predomínio de 

terras baixas e vegetação herbácea, onde sobressaem colinas e 

ondulações do terreno denominadas coxilhas. Sofre, dentre 

outros problemas, o processo de desertificação. 

 

 
 

O texto se refere ao domínio morfo-climato-botânico indicado 

no mapa pelo número 

 

A. II 

B. III 

C. IV 

D. V 

E. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
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17- Em uma aula de Geografia para o ensino médio, o professor 

projetou a imagem de satélite de um trecho da Terra mostrada a 

seguir: 

 

 
 

Depois, perguntou quais os acidentes físico-geográficos 

estavam destacados. Obteve cinco respostas, das quais apenas 

uma estava correta. Assinale-a. 

 

A. A seta 1 indica a localização do estreito de Bósforo. 

B. A área 2 indica a localização da península da Jutlândia. 

C. A seta 3 indica a localização dos Pirineus. 

D. A área 4 indica a localização do mar do Norte. 

E. A seta 5 indica a localização de litoral com fiordes. 

 

18 - Leia o texto a seguir. 

 

É o fenômeno pelo qual a água fria e profunda sobe para a 

superfície. Esse fenômeno, comum em certos litorais, pode 

provocar não só os nevoeiros como também propiciar 

abundante vida marinha e, portanto, excelentes condições de 

pesca, como ocorre no litoral do Peru. 

 

O texto acima se refere ao fenômeno denominado: 

 

A. Zona de convergência do Atlântico Sul. 

B. Ondas transladativas. 

C. Marés 

D. Sizígias 

E. Ressurgência 

 

19 - O Plano Rodoviário Nacional, elaborado a partir da década 

de 1960, definiu cinco tipos de rodovias, identificados pelas 

letras BR seguidas de um número. Sendo assim, a BR-10 

(Brasília/DF – Belém/PA), BR-369 (Foz do Iguaçu/PR – 

Maringá/PR) e BR-230 (João Pessoa/PB – Benjamin  

Constant/AM), são rodovias, respectivamente, do tipo: 

 

A. Radial – Diagonal – Transversal 

B. Longitudinal – de  Ligação – Radial 

C. Radial – de Ligação – Transversal 

D. Transversal – Diagonal – Longitudinal  

E. Longitudinal – Radial – Transversal  

 

20 - Esta questão apresenta-se com uma proposição e uma 

razão para a proposição. 

 

P
ro

p
o

si
çã

o
  As viagens espaciais conjuntas têm comprovado 

que as potências militares podem cooperar 

pacificamente nessa área. No entanto, essas 

cooperações são fenômenos recentes, pois, entre os 

anos 1950 e 1980, no quadro da Guerra Fria, 

prevaleceu uma competição acirrada 

PORQUE 

R
az

ão
 o propósito era conseguir superioridade científica e 

política em relação à potência oponente, sem, 

contudo, a intenção de usar as conquistas espaciais 

para fins bélicos. 

 

Responda: 

 

A. Se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 

B. Se a proposição é uma afirmativa verdadeira e a razão 

uma afirmativa falsa. 

C. Se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma 

afirmativa verdadeira. 

D. Se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a 

razão justifica a proposição. 

E. Se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, 

mas a razão não justifica a proposição. 

 

21 - A paisagem apresentada a seguir é típica do semiárido 

nordestino, denominada de “brejos de altitude e de exposição”. 

 

 
 

Sobre as condições fitogeográficas da referida paisagem, 

analise as afirmativas formuladas: 

 

I. Na área 1, localizada na vertente barlavento, 

observa-se uma vegetação do tipo ombrófila. 

II. Devido às maiores condições de umidade relativa 

do ar, a área 2, apresenta uma vegetação de 

floresta, do tipo plúvio-nebular. 

III. Por se encontrar na vertente sotavento do fluxo de 

ar dominante, a área 3, apresenta vegetação de 

caatinga hiperxerófila. 

 

Está(ão) correto(s): 

 

A. Apenas I 

B. Apenas II 

C. Apenas III 
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D. Apenas I e II 

E. Apenas II e III 

 

22 - O terceiro período da expansão das empresas 

multinacionais (de 1990 até os dias de hoje) é caracterizado 

pela: 

 

I. Globalização, que cria uma hierarquização das 

atividades produtivas em escala mundial, 

redefinindo a divisão internacional do trabalho. 

II. Divisão internacional de trabalho, onde há países 

manufatureiros e países agrícolas e exportadores 

de produtos do setor secundário. 

III. Divisão do mundo em países desenvolvidos e 

industrializados e países subdesenvolvidos e 

agrários. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) característica(s): 

 

A. Apenas I. 

B. Apenas II. 

C. Apenas III. 

D. Apenas I e II. 

E. Apenas I e III. 

 

23 - Uma cidade “X”, localizada no litoral do oceano Índico, 

tem uma população total estimada de 232.150 habitantes e uma 

área de 64,2 km², portanto possui a Densidade Demográfica de: 

 

A. 3.616,04 hab/ km², sendo uma cidade povoada e 

populosa. 

B. 3.616,04 hab/ km², sendo uma cidade despovoada e 

pouco populosa. 

C. 361,60 hab/ km², sendo uma cidade povoada e pouco 

populosa. 

D. 36,160 hab/ km², sendo uma cidade despovoada e 

populosa. 

E. 3.616,04 hab/ km², sendo uma cidade fracamente 

povoada e muito populosa. 

 

24 - Em uma aula de Geografia Urbana sobre os conceitos e 

noções de interações entre cidades próximas, o professor 

escreve na lousa quatro afirmativas para iniciar o debate sobre 

o tema, que são apresentadas a seguir: 

 

I. Uma metrópole é um sistema urbano em escala 

local polarizado por uma cidade principal que 

abriga o núcleo metropolitano. 

II. O fenômeno de conurbação ocorre quando os 

tecidos urbanos de duas ou mais cidades se 

juntam. 

III. O movimento pendular diário refere-se ao fluxo 

de trabalhadores que residem em uma cidade e 

trabalham em outra. 

IV. Os serviços de interesse comum, que atendem a 

mais de uma cidade, podem ser oferecidos por 

meio de uma gestão integrada. 

 

Após a análise, os alunos deveriam identificar como corretas as 

afirmativas: 

 

A. I e II apenas 

B. II e III apenas 

C. I, II e III apenas 

D. II, III e IV apenas 

E. I, II, III e IV. 

25 - Assinale a alternativa que indica corretamente a relação 

entre autor e o conceito geográfico por ele elaborado. 

 

A. Milton Santos - possibilismo 

B. Friedrich Ratzel – espaço vital 

C. Alexander von Humboldt – criticismo geográfico 

D. Vidal de La Blache – positivismo 

E. Yves Lacoste – determinismo 

26 - Observe atentamente a figura a seguir. 

 

 
 

Qual o fenômeno representado na figura? 

 

A. corrida detrítica 

B. escorregamento 

C. voçoroca 

D. queda de bloco 

E. erosão glacial 

 

27 - Esta questão apresenta-se com uma proposição e uma 

razão para a proposição. 

 

P
ro

p
o

si
çã

o
  

A elevação da temperatura pela queima dos 

combustíveis fósseis e subsequente degelo das 

calotas polares não afetará com inundações as 

regiões costeiras populosas 

PORQUE 

R
az

ão
 a atividade antrópica é um catalisador dos desastres 

ambientais induzindo, no curto prazo, efeitos que a 

natureza levaria séculos para fazer. 

 

 

Responda: 
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A. Se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 

B. Se a proposição é uma afirmativa verdadeira e a razão 

uma afirmativa falsa. 

C. Se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma 

afirmativa verdadeira. 

D. Se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a 

razão justifica a proposição. 

E. Se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, 

mas a razão não justifica a proposição. 

 

28 - Com base na imagem apresentada a seguir, pode-se afirmar 

que todas as alternativas são verdadeiras, EXCETO: 

 

 
 

 

A. Os ventos alísios nascem em áreas ciclonais. 

B. O encontro dos ventos alísios origina um fenômeno 

atmosférico denominado de zona de convergência do 

Atlântico Sul. 

C. Os ventos alísios de nordeste sopram o ano todo do 

Trópico de Câncer em direção ao Equador. 

D. Os ventos alísios são classificados como ventos 

planetários ou constantes. 

E. A região equatorial é a que possui as menores pressões 

atmosféricas. 

 

29 - Os principais mecanismos de defesa militar coletiva, 

controlados pelas superpotências que bipolarizavam o mundo 

no período da Guerra Fria, foram: 

 

I. Pacto de Varsóvia 

II. Assembleia Geral da ONU. 

III. Muro de Berlim   

IV. OTAN 

V. DoutrinaTruman  

VI. Plano Marshall 

 

Estão corretos: 

 

A. III e VI 

B. V e VI 

C. II e V 

D. I e IV 

E. III e IV 

 

30 - Observe com atenção a figura abaixo e responda: 

  

Qual dos estudiosos a seguir formulou uma Teoria 

Demográfica sobre a situação representada na figura? 

A. Thomas Robert Malthus 

B. Charles Darwin 

C. Karl Marx 

D. Friedrich Engels 

E. Max Weber 

31 - Observe o mapa com atenção. 

 

 

 O mapa nos diz que 

A. Grandes áreas de baixa população na África e no norte 

da América do Norte têm potencial para serem as áreas 

para desafogar as regiões litorâneas. 

B. Em termos absolutos pode-se afirmar que a maioria da 

população mundial se concentra em países fora do 

mundo chamado desenvolvido. 
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C. Em razão da condição de pobreza e falta de políticas de 

controle de natalidade, o hemisfério sul do planeta 

concentra os maiores contingentes populacionais. 

D. A distribuição geográfica da população mundial indica 

que praticamente não há mais áreas que não possam ser 

habitadas pelo ser humano. 

E. Os chamados países desenvolvidos apresentam uma 

menor parte da população mundial, o que também pode 

ser expresso pelas baixas densidades demográficas. 

32 - A respeito do processo da industrialização brasileira, todas 

as alternativas foram formuladas corretamente, EXCETO: 

 

A. Ocorreu de forma tardia, tendo por base o processo de 

Substituição de Importações. 

B. Seu maior pólo, a partir dos anos 1920, foi São Paulo, 

devido à infraestrutura advinda da economia cafeeira. 

C. O primeiro e principal meio de transporte industrial foi 

o automotor, favorecido por eficiente malha 

rodoviária, que dinamizou a circulação dos mercados 

desde o início da economia cafeeira. 

D. Através dele, o êxodo rural foi intenso, transformando 

cidades, como São Paulo, em grandes centros 

metropolitanos. 

E. O setor industrial estruturou-se, desde o início até a 

década de 1960, com base nas indústrias de bens de 

consumo não-duráveis, voltadas para a produção de 

bens de consumo imediato. 

33 - As migrações internacionais vêm ganhando um certo 

destaque no cenário mundial, já há alguns anos, ou seja, desde a 

década de 1980. Contribuíram para esse importante fato, 

estudado pela Geografia Humana, EXCETO: 

 

A. As desigualdades econômicas regionais. 

B. Os conflitos bélicos. 

C. A destruição do bloco soviético. 

D. O fim das divergências étnico-religiosas. 

E. A formação de blocos econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 - Qual o fenômeno que a imagem a seguir representa? 

 

 
 

A. Friagens 

B. Ilhas de calor 

C. Chuva ácida 

D. Efeito estufa 

E. Inversão térmica 

 

35 - O princípio da Geografia que afirma que a área em estudo 

pode ser comparada com o que se observa em outras áreas, 

estabelecendo-se semelhanças e diferenças é denominado de: 

 

A. Extensão. 

B. Causalidade. 

C. Analogia. 

D. Conexidade. 

E. Atividade. 

 

36 - Em uma aula sobre Rede Hidrográfica, o professor fez a 

projeção da imagem reproduzida a seguir.  

 

 
 

Depois, perguntou aos alunos o tipo de drenagem que estava 

indicado na imagem. Obteve cinco respostas. Qual a correta? 

 

A. Exorréica 

B. Arréica 
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C. Criptorréica 

D. Endorréica 

E. Efêmera 

 

37- Analise atentamente o texto e a imagem apresentados a 

seguir: 

 

É a massa de ar de maior atuação no território brasileiro e sua 

influência abrange todas as regiões do país. É quente, úmida e 

instável. No verão, período de maior atuação, provoca a 

ocorrência das chuvas de verão ou convectivas. 

 

 
 

A massa de ar descrita no texto está representada, no mapa, 

pelo número: 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

38 - Segundo a classificação climática de Köppen adaptada ao 

Brasil, o clima tropical de altitude com chuvas de inverno 

antecipadas ao outono e verões quentes é representado pela 

simbologia: 

 

A. Cs‟a  

B. BShs‟ 

C. Cfb 

D. Aw 

E. Cwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 - Analise a paisagem geomorfológica apresentada na 

imagem a seguir: 

 

 
 

A área que funciona como nível de base local para a erosão está 

representada na imagem pelo número 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

40 - Analise o texto e o mapa apresentados a seguir. 

 

 

RIO DOCE É O RETRATO DA MAIOR TRAGÉDIA 

AMBIENTAL DO BRASIL 

 

Ribeirinhos, agricultores, peixes, gado e animais silvestres 

integram longa lista de atingidos pela catástrofe que alcançou o 

Oceano Atlântico pelo leito do Rio Doce. Uns não podem mais 

usufruir das águas. Outros morreram vítimas delas. 

 

Estado de Minas, 22/11/2015. 

 

 

 
 

O rio abordado no texto localiza-se na bacia hidrográfica, que 

no mapa está indicada pelo número: 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 


