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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- O relevo do sudeste forma, no seu conjunto, a região mais 

alta do Brasil, com várias serras como, EXCETO: 

 

A. Serra do Mar. 

B. Serra dos Viadeiros. 

C. Serra da Mantiqueira. 

D. Serra da Canastra. 

E. Serra do Espinhaço.  

 

17- A vegetação predominante na região sul é: 

 

A. Mata atlântica, mata araucária e campos. 

B. Mata atlântica, cerrado e caatinga. 

C. Mata araucária, cerrado e campos. 

D. Mata dos cocais, mata araucária e campos. 

E. Cerrado, caatinga e campos. 

 

18- O aquífero Guarani forma um manancial de água doce 

subterrânea que ocupa uma   área de 1,2 Km², estendendo-se 

pelos seguintes países: 

 

A. Chile, Bolívia, Brasil e Paraguai. 

B. Brasil, Bolívia, Uruguai e Paraguai. 

C. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. 

D. Argentina, Chile, Brasil e Bolívia. 

E. Brasil, Uruguai, Argentina e Bolívia.   

 

19- O Conselho de Segurança da ONU, é composto por cinco 

países,     que são membros permanentes e dez       países que 

são membros temporários, escolhidos bienalmente.   Das 

alternativas propostas a que apresenta os     cinco países que são 

membros  permanentes    do Conselho de Segurança da ONU é: 

 

A. França, Reino Unido, China, Rússia e Estados Unidos. 

B. França, Índia, Alemanha, Japão e Estados Unidos. 

C. Estados Unidos, China, Brasil,      Índia e Rússia. 

D. Reino Unido, França, Alemanha, Brasil e Índia. 

E. China, Brasil, Alemanha, Rússia e Índia.  
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20- A   Crosta  terrestre   é  formada    por    rochas  que  são    

composta  de     muitos minerais  e    classificadas de acordo  

com   suas origens.   As formadas a   partir  da transformação   

de   outras   rochas    que sofrem    alterações   devido   à   ação   

da pressão  e da temperatura   ao   longo  de milhões  de anos, 

por isso suas estruturas são   bem diferentes das   rochas que 

lhes deram origem.   Estas    rochas    descritas acima 

denominam-se: 

 

A. Sedimentares. 

B. Magmáticas. 

C. Extrusivas. 

D. Metamórficas. 

E. Intrusivas. 

 

21- Julgue   as    afirmativas  em  relação  a urbanização     

brasileira,         onde “V” é verdadeiro e “F” é falso. 

 

(   )  As   mudanças   econômicas,  sociais e políticas  pelas  

quais  o  Brasil    passou no século XVIII, levaram ao 

surgimento de um grande número de  vilas  e povoados 

como São João del Rey,   Vila Rica, Sabará   entre outras. 

(   )  Com       desenvolvimento            da industrialização     a  

partir   da   década de 1940, lançaram-se   as   bases  do 

processo de urbanização no país. 

(   )  A     urbanização   brasileira     ocorreu como    resultado  

da   modernização      da economia:     instalação    de       

indústrias, expansão     do     trabalho   assalariado    e 

ampliação do mercado consumidor. 

(   )  No  Brasil   o processo de urbanização foi muito lento. Em  

1950 cerca de 64% da população   ainda   vivia  no campo.   

Vinte anos depois a     população urbana já era a maioria 

no total do país alcançando a cifra de 56%. 

(   )  O governo brasileiro   não   contribuiu para o     processo 

de  urbanização do país, pois não   se interessou   em    

expandir   a industrialização. 

 

A. V, V, V, F, F 

B. V, V, F, F, V 

C. F, F, V, V, V 

D. V, F, V, F, V 

E. V, F, V, V, F 

 

22- O território brasileiro é o quinto maior do  mundo  em 

extensão.  Algumas   áreas são mais povoadas do que outras, 

isto é, a população brasileira   não    é    distribuída igualmente 

pelo espaço. Das cinco regiões brasileiras, as mais populosas 

são: 

 

A. Sul e Sudeste. 

B. Sudeste e Nordeste. 

C. Norte e Centro-oeste. 

D. Norte e Nordeste. 

E. Sudeste e Centro-oeste. 

 

 

 

 

 

 

23- No Sudeste do Brasil foi criado o maior número  de  

indústrias,    principalmente a partir   da década   de 1950. 

Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro desenvolveram-  se 

bastante e tiveram aumento crescente da   população.    Os   

empregos    urbanos atraíam   moradores    do campo,    que se 

mudavam para a cidade. Essa migração do campo para cidade, 

denomina-se: 

 

A. Emigração. 

B. Imigração. 

C. Êxodo rural. 

D. Migração interna. 

E. Migração externa. 

 

24- Considere as afirmativas sobre as características da 

indústria brasileira. 

 

I. Até   os  anos  de   1930,    a     economia brasileira        

não        era             integrada nacionalmente.    As   

diversas  economias regionais estavam ligadas  

diretamente ao mercado externo. Assim se 

caracterizava a economia    açucareira   do      

Nordeste,  a cafeeira de São Paulo e do Rio de  

Janeiro, a mineradora de Goiás e Minas Gerais. 

II. Existia    a  cobrança   de  impostos  para transportar   

mercadorias de    um   estado para   outro,   o      que      

tornava       difícil estabelecer uma  relação   comercial   

mais intensa dentro do próprio país.  

III. Foi   somente  em   1930 que o governo brasileiro   

estabeleceu   o fim da cobrança de impostos sobre 

produtos transportados de  um estado  para outro,  

favorecendo  a ampliação do mercado interno. 

IV. O   estado   de  São Paulo    que possuía forte    

industrialização,    foi      o     menos beneficiado,     

pois não  pôde vender seus produtos    fabris       as     

outras    regiões, diminuindo         assim          seu    

mercado consumidor.   

 

Estão corretas: 

 

A. Apenas I e III 

B. Apenas I e IV 

C. Apenas I, II e III 

D. Apenas I, II e IV 

E. I, II, III e IV 

 

25- Julgue    as afirmativas em relação as bacias secundárias do 

nordeste, onde “V” é verdadeiro e “F” é falso. 

 

(   )  Estende-se do Maranhão a Alagoas e são    formadas    

tanto    por rios   perenes quanto por rios intermitentes. 

(   )  Separando os estados   do Maranhão e    do    Piauí  está o 

rio Parnaíba,   situado numa    faixa  de   transição   entre   

os rios perenes      do     Maranhão    e     os     rios 

temporários do Sertão nordestino. 

(   )  O     rio     Capibaribe    é    perene  na nascente     e   

temporário   próximo a foz. Corta    a   cidade    de  Recife,   

capital   de Pernambuco. 
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(   )  Os     rios   maranhenses,      como   o Itapecuru,    o   

Mearim,  o   Pandaré   e   o Grajaú,         apresentam       

características diferentes dos   demais rios agrupados nas 

bacias     do   Nordeste,    são caudalosos e perenes,  devido  

à  alta  pluviosidade. 

 

A sequência correta é: 

 

A. V, V, F, F 

B. V, V, V, F 

C. V, F, V, F 

D. F, F, V, V 

E. V, V, F, V 

 

26- Considere as  afirmações: 

 

I. Do ponto de vista fitogeográfico, no domínio    natural         

das montanhas, o aumento   da   altitude      produz 

efeitos similares aos do aumento das latitudes. 

II. A área de ocorrência da tundra é a região   próxima   

ao   oceano   Glacial Antártico. A tundra é bioma mais 

antigo da Terra, e suas principais espécies   são 

musgos,  liquens,   plantas    rasteiras    e árvores 

tortuosas. 

III. No domínio das florestas tipo boreal ou taiga,         

predominam espécies aciculifoliadas. Ela se   

desenvolvem em clima frio de altas latitudes e são 

utilizadas na produção de madeira, celulose e papel. 

IV. A faixa intertropical, situada     entre os trópicos      de 

câncer e capricórnio, caracteriza-se pela   presença de 

climas quentes, como o clima tropical árido, com 

chuvas    escassas   e  mal     distribuídas   e 

temperaturas muito elevadas.   

 

Estão corretas: 

 

A. Apenas I e II 

B. Apenas I e III 

C. Apenas II e III 

D. Apenas II e IV 

E. I, II, III e IV 

 

27- As massas  de ar   são grandes porções da atmosfera  que 

possuem características comuns   de   temperatura,       umidade   

e pressão e podem se estender por milhares de    quilômetros.     

A    medida     que    se deslocam, vão  se    transformando     

pela  interação   com  outras    massas, com  as quais trocam    

calor e /ou   umidade.   De maneira    geral,    podemos   

distinguir as massas de ar da seguinte forma, EXCETO: 

 

A. Continentais, são massas    de ar secas, embora    haja    

também       continentais úmidas,   como  as  que  se 

formam sobre grandes florestas.   

B. Tropicais e equatoriais,   são massas de ar quente. 

C. Temperadas e polares,    são massas de ar frias. 

D. Maritimidades,   são   massas   de      ar úmidas 

próximas aos oceanos. 

E. Oceânicas, são massas de ar úmidas. 

 

 

28-Atualmente, a ocorrência do El Niño e de La Niña,   pode    

ser prevista com seis a nove  meses   de   antecedência.  Existe 

no oceano pacífico, um conjunto de boias que  monitoram a 

temperatura da superfície do mar e  indicam     os   primeiros  

sinais    da formação   do   fenômeno.  Os      impactos 

socioambientais provocado  por   esses fenômenos    levaram  o   

Senado Federal a criar, em 1997,   uma   comissão    especial 

para elaborar    propostas que   minimizem seus   efeitos no 

campo, nas    cidades e no meio   ambiente  natural,   essas 

propostas são, EXCETO: 

 

A. Assistência para evitar   a desestruturação da    

produção agrícola provocada    por    estiagem   no   

Nordeste e enchentes no Sul. 

B. Adoção de medidas emergenciais para minimizar     o     

êxodo     rural       e     seus impactos  na  vida  dos   

migrantes   e    na    organização interna das cidades.  

C. Medidas de prevenção contra a ocorrência de   

enchentes em  áreas  de preservação ambiental, como a 

que atinge cerca de 20% do território  do     estado de 

Roraima em 1997 e 1998. 

D. Medidas de prevenção e assistência à população da   

região sul que reside em áreas   sujeitas à ocorrência 

de enchentes. 

E. Fornecimento de água e cestas básicas à população 

afetada  pela    seca no Sertão   

 

29- Julgue as  afirmativas   em relação  ao horário   de  verão  

no  Brasil, onde    ”V” é verdadeiro e “F” é falso. 

 

(   )  O horário de verão no Brasil vigorou  pela   primeira  vez  

em 1931, mas   não foi usado continuamente. 

(   )  Nos estados onde é   adotado,    os relógios   são   

adiantados em  uma hora  à zero    hora do dia   marcado  

para o início. 

(   )  O   horário   de  verão   não    permite redução   da  carga   

máxima    do  sistema. 

(   )  O    principal  objetivo   do horário de verão   é   a 

redistribuição dos horários em que a energia elétrica é mais 

consumida, o maior risco para o sistema ocorre entre 19 e 

20 horas.  

 

A sequência correta é: 

 

A. V, F, V, F 

B. V, V, V, F 

C. F, V, F, V 

D. F, F, V, V 

E. V, V, F, V 

 

30-  Os organismos  que se encontram no solo,     aceleram     a    

ação das   reações químicas,    que      também    provocam o 

intemperismo     e           vão    fornecendo   matéria    orgânica     

que participa        da        composição    do  solo, aumentando    

sua   fertilidade.    O      solo  é constituído   por, EXCETO:  

 

A. Partículas minerais. 

B. Água. 

C. Ar. 

D. Rocha matriz. 

E. Matéria orgânica. 
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31-A maior bacia hidrográfica do planeta é: 

 

A. Bacia do rio Amazonas  (Amazônica). 

B. Bacia do rio Tocantins – Araguaia. 

C. Bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai. 

D. Bacia do rio São Francisco. 

E. Bacia do rio Parnaíba. 

 

32- Os elementos climáticos, em especial a temperatura      e    

a        umidade,        são determinantes   para   o  tipo de 

vegetação de uma área. Eles definem, por exemplo  a altura das 

plantas,  as formas das folhas,  a espessura dos caules, a 

fisionomia geral da vegetação. São características das   plantas 

esclerófilas: 

 

A. Apresentarem     folhas    durante todo ano. 

B. Apresentarem   folhas duras,  que tem consistência de 

couro ( coriáceas). 

C. Adaptarem-se a uma   estação seca e outra úmida. 

D. Possuirem folhas em forma de agulhas, como os 

pinheiros. 

E. Apresentarem   folhas     largas,       que permitem    

intensa     transpiração,     são geralmente    nativas   de   

regiões    muito úmidas. 

 

33- A     Cúpula      Mundial       sobre        o Desenvolvimento 

Sustentável,   conhecida como      Rio+10,       foi        realizada     

em Johannesburgo,    África   do Sul, em  2002, reunindo   

delegados    de   191 países.    O principal objetivo do encontro 

foi   realizar um    balanço    dos     resultados    práticos obtidos 

depois da Rio-92. Neste   encontro  foram  discutidos quatro 

temas, são eles, EXCETO: 

 

A. Utilização sustentável dos recursos naturais. 

B. Criou a noção de desenvolvimento sustentável. 

C. Possibilidades de se compatibilizar os efeitos da     

globalização com a busca do desenvolvimento 

sustentável. 

D. Mudanças no padrão de produção e consumo. 

E. Erradicação da pobreza. 

 

34- Julgue as afirmativas sobre   fontes de energia   e  consumo     

energético  global, onde “V” é verdadeiro e “F” é falso. 

 

(   )  A     maior     produção    mundial   do petróleo 

concentra-se no hemisfério sul. 

(   )  O    gás     natural   deverá     ter maior participação   

como   fonte de energia, por suas vantagens 

econômicas e ambientais. 

(   )  A   maior     parte     da      eletricidade consumida   no   

mundo   é    produzida em usinas hidrelétricas. 

(   )  A produção   de  carvão    mineral  é encontrada 

principalmente no hemisfério norte, com alguma 

produção   na Austrália e na África do Sul. 

 

A sequência correta é: 

 

A. V, F, V, F 

B. F, V, F, V 

C. V, V, F, F  

D. V, V, V, F 

E. F, F, F, V 

 

35- Em relação a agricultura orgânica, é correto afirmar que, 

EXCETO: 

 

A. O combate às  pragas realiza-se com o controle 

biológico, ou  seja, com  uso   de predadores naturais. 

B. A   prática   da   agricultura      orgânica considera a   

preocupação    em manter o equilíbrio ecológico do 

solo. 

C. A   agricultura     orgânica provoca     um passivo 

ambiental que toda sociedade terá de   pagar   

futuramente, o    que torna sua produção mais barata 

que a química. 

D. É um sistema de produção que não utiliza nenhum 

produto agroquímico. 

E. A adubação do solo é realizada com matéria orgânica. 

 

36- Considere as afirmações sobre a população mundial: 

 

I. Entre os mais de 7 bilhões de habitantes do mundo, 

mais     de 75% vivem em países pobres ou 

emergentes. 

II. Cerca    de    774    milhões  de    pessoas (11,4%) com 

15 anos de idade ou mais são alfabetizados. 

III. Muitos países apresentam     expressivo crescimento 

econômico e suas populações melhoraram    de    

qualidade     de        vida, principalmente durante a 

segunda metade do século XX e início do século XXI. 

IV. O grande    crescimento econômico da China    retirou 

507 milhões de pessoas  da pobreza    extrema,   mas    

nesse    mesmo período    na   África   subsaariana     

houve aumento de 295 milhões para 415 milhões de 

pessoas nessas condições. 

 

Estão corretas: 

 

A. Apenas I e II 

B. Apenas II e III 

C. Apenas I, II e III 

D. Apenas I, III e IV 

E. I, II, III e IV 

 

37- Analisar o    desenvolvimento    de um país      apenas     do     

ponto    de      vista macroeconômico,     significa    obter uma 

visão parcial e limitada da realidade. Para analisar   as   

condições     de vida de uma população    é     preciso      

considerar   os indicadores, EXCETO: 

 

A. Econômicos. 

B. Políticos.  

C. Sociais. 

D. Sustentabilidade ambiental. 

E. Taxa de natalidade. 
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38- Com a expansão da economia cafeeira e estando   a região 

produtora, sobretudo São Paulo, voltada      especialmente para 

o café,  tornou-se   necessário   comprar as demais mercadorias 

do Rio Grande do  Sul  ( banha  e   vinho),   do Rio de   Janeiro 

( têxteis)     e     do  Nordeste  (açúcar), passando então essas 

áreas a dependeram comercialmente uma das outras. O papel da 

integração    regional  e nacional pela  produção cafeeira 

resume nos seguintes fatos, EXCETO: 

 

A. A constituição de um mercado e grande    acumulação 

de capitais gerados pelo  café  deu        possibilidade     

de     se instalar indústrias no sul e sudeste do Brasil. 

B. A atração de     migrantes de outras regiões do   país 

que vieram somar-se aos imigrantes    estrangeiros,   

principalmente italianos. 

C. A ampliação do povoamento do oeste de São Paulo e 

do norte do Paraná. 

D. A construção de numerosas ferrovias. 

E. A formação de um mercado consumidor, que 

provocava   a compra de produtos de várias regiões do 

país.  

 

39- Em  consequência de  seu  grande rebanho de bovinos,    o 

sudeste é o maior produtor nacional     de leite, destinado ao 

consumo    direto     da   população   e    as indústrias de 

laticínios    da   região.      Em Minas Gerais, destacam-se     

quatro áreas de criação de bovinos, são elas, EXCETO: 

 

A. O   triângulo    mineiro,    uma das áreas pastoris   

mais importantes do Brasil, onde o gado é criado para 

o corte. 

B. A    área norte-ocidental     mineira, com suas  

tradicionais invernadas que recebem para engorda      o    

gado   vindo   do Mato Grosso do Sul. 

C. O Norte de Minas, na      área do vale do rio São 

Francisco, em que o gado também é destinado ao 

corte. 

D. O Sul   de Minas,     importante área   de criação de 

gado leiteiro, que deu origem  a uma     indústria    de   

laticínios  de grande destaque. 

E. A   Zona   da  Mata    Mineira,    criadora de gado  

leiteiro destinado a   abastecer os mercados   

consumidores   de leite de Belo Horizonte e do Rio de 

Janeiro. 

 

40- O Brasil possui a maior porção de água doce da         

América do Sul, aproximadamente 12% do volume total deste 

recurso no mundo. Se ocorrer uma grave crise de  água  em   

nosso país é motivado por: 

 

A. Falta de tecnologia para realizar a dessalinização. 

B. Reduzida área de solos agricultáveis. 

C. Ausência de reservas de águas subterrâneas. 

D. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

E. Desperdícios do consumo e degradação dos 

mananciais. 

 

 

 


