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01- (Geografia irada 2018) O domínio morfoclimático amazônico é o maior em extensão do país. Hoje sofre com 

a expansão da agropecuária, as queimadas e o desmatamento. Sobre as características físicas deste bioma 

assinale a alternativa correta. 

A) Pedologia – Massapé 

B) Clima – Megatérmico 

C) Hidrografia – Pluvial 

D) Vegetação – Homogênea 

E) Relevo – Dobramentos modernos 

 

02- (Geografia irada 2018) O G4 é um grupo de países que visa ingressar no conselho permanente de segurança 

da ONU. Neste conselho temos os EUA, China, Rússia, Reino Unido e França. Os demais países se revezam 

representando suas áreas continentais. Quais países pertencem ao G4? 

A) Itália, Espanha, Japão e Canadá 

B) Brasil, Chile, África do Sul e Noruega 

C) Índia, Japão, Alemanha e Brasil 

D) Suécia, Coréia do Norte, Austrália e Japão 

E) México, Romênia, Espanha e Canadá 

 

03- (Geografia Irada 2018) “chove chuva, chove sem parar...” este é um trecho da música de Jorge Benjor. Existem 

três tipos de chuva. Analise a figura abaixo e assinale os três tipos respectivamente. 

 

A) Frontal, ácida e molecular 

B) Orográfica, frontal e convectiva 

C) Ácida, convectiva e frontal 

D) Convectiva, orográfica e frontal 

E) Frontal, convectiva e orográfica 

 

04- (Geografia Irada 2018) O Vulcão de Fogo, na Guatemala, voltou a entrar em erupção nesta segunda-feira (4) 

e a retirada de moradores de áreas próximas prossegue. A atividade vulcânica deixou 69 mortos, de acordo 

com o governo. Até o momento, 99 vítimas fatais foram identificadas. (G1.globo.com/mundo/noticia – 

05/06/18) O tipo de erupção ocorrida na Guatemala foi? 

A) Efusiva 

B) Explosiva 

C) Mista 

D) Morfovulcanica 

E) Escolastica 
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05- (Geografia Irada 2018). Neste ano completa 10 anos da existência do BRICS. O grupo de países emergentes 

formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recente uma decisão deste grupo de países gerou 

insatisfação principalmente dos EUA e do Reino Unido. Qual motivo desta insatisfação? 

A) Criação de uma moeda única. 

B) Criação de subsídios agrícolas 

C) Aumento das cotas de importação 

D) Criação de uma tarifa única de exportação 

E) Criação de um fundo monetário 

 

06- (Geografia Irada 2018) O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxico no mundo. Recentemente criou-se uma 

grande polemica sobre a liberação de alguns tipos de agrotóxicos, que são proibidos em vários países do 

mundo. Atualmente cada brasileiro consome 7,4 litros por ano. Sobre o uso destes produtos assinale a 

alternativa correta. 

A) O uso contínuo de agrotóxicos acaba com a fertilidade do solo e cria um ciclo negativo: plantas cada vez mais 

doentes, “pragas” cada vez mais resistentes, solo cada vez mais pobre e necessidade cada vez maior de adubos 

químicos e agrotóxicos. 

B) O uso moderado de agrotóxicos deixa o solo mais fértil, principalmente pela combinação de elementos 

essenciais para a geração de matéria orgânica. 

C) O uso de agrotóxico em nada interfere o solo e ainda protege mais as plantas das pragas, e consequentemente 

aumenta a produção. 

D) O uso excessivo de agrotóxicos prejudica as plantações, porém em nada prejudica a vida dos seres humanos, 

que com produtos protegidos das pragas temos mais qualidade na produção. 

E) O uso destes produtos em nada foi comprovado os malefícios a vida humana. Os O governo federal segue 

relatórios especiais da ANVISA, onde constata que não haverá nenhum prejuízo a saúde da população. 

 

07- (Geografia Irada 2018) A produção de orgânicos cresce no mundo inteiro. Muito associado a agricultura 

familiar, a não utilização de agrotóxicos e sim a utilização de adubos orgânicos, faz com que a procuro por 

esses alimentos cresçam a cada ano. Qual o continente que mais expandiu orgânicos no mundo? 

A) América 

B) Europa 

C) Oceania 

D) África 

E) Ásia 

08- Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento 
em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos 
que conquistavam a liberdade. Este fato acentuou qual processo 

A) Reforma agrária 
B) Expansão mercantil 
C) Mecanização da produção 
D) Concentração de terras 
E) desruralização da elite. 

09- O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo 
uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para conservação. 
O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para conservação, com o 
objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes”, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade 
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de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente 
ameaçadas por ações antrópicas. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a  

A) intensificação da atividade turística.  

B) implantação de parques ecológicos. 

C) exploração dos recursos minerais.  

D) elevação do extrativismo vegetal.   

E) expansão da fronteira agrícola. 

11-No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a 
impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é: 
 
A) a agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias. 
B) o agronegócio, com predomínio de latifúndios. 
C) a agricultura sustentável, com práticas extrativistas. 
D) a agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo. 
E) a agricultura orgânica desenvolvida por empresas 
 
12-(Geografia Irada 2018) O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo: 

A) Reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN. 
B) Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. 
C) Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. 
D) Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental. 
E) Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. 
 
13- (Geografia irada 2018) A crise econômica atual no Brasil gerou inúmeros desempregados. Segundo o IBGE, o 
número de desempregados no país, superou os 13 milhões de habitantes. Este fato gerou 
 

 

A) Aumento do salário dos empregados 

B) Redução da criminalidade 

C) Aumento da corrupção 

D) Aumento da desigualdade 

E) Redução dos problemas de saúde 

14- (Geografia Irada 2018) – Neste ano teremos eleições no Brasil. A cada quatro anos, o povo é chamado para 

escolher os seus representantes. Sobre os regimes de governo já existentes no Brasil, assinale o correto. 

A) Monarquia e parlamentarismo 

B) Presidencialismo e parlamentarismo 
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C) Semipresidencialismo e parlamentarismo 

D) Monarquia e presidencialismo 

E) Semipresidencialismo e monarquia 

15- (Geografia irada 2018) – O Brasil já passou por algumas crises energéticas, dentre elas a mais famosos em 

2000, conhecida como “Apagão”. A nossa principal a principal maneira da produção de energia elétrica é 

A) Termoelétrica 

B) Hidráulica 

C) Nuclear 

D) Solar 

E) Eólica 

16- No contexto da Nova República no Brasil, a charge apresenta uma crítica 

 
 
A) ao governo Collor de Melo, responsável pela consolidação da política monopolista no país. 
B) à política neoliberal encampada pelos governos Lula e Dilma, cuja consequência foi o aumento da pobreza no país. 
C) ao período das privatizações brasileiras, como consequência da ação das classes trabalhadoras na defesa da 
autonomia do mercado. 
D) à ampliação da participação do Estado no processo industrial do país, a partir do aumento da intervenção 
econômica durante o governo do PSDB. 
E) ao neoliberalismo que caracterizou a chamada Era FHC e foi responsável pelo desmanche do Estado nacional e 
maior concentração de renda. 
  
17- A Revolução Socialista na Rússia, em 1917, foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez 

que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista. Sobre o desencadeamento do processo revolucionário, é 

correto afirmar que: 

a) os mencheviques tiveram um papel fundamental no processo revolucionário por defenderem a implantação ditadura 
do proletariado. 
b) os bolcheviques representavam a ala mais conservadora dos socialistas, sendo derrotados, pelos mencheviques, nas 
jornadas de outubro. 
c) foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desencadeou uma série de greves e 
revoltas populares em razão da crise de abastecimento de alimentos. 
d) foi liderada por Stalin, a partir de outubro, que estabeleceu a tese da necessidade da revolução em um só país, em 
oposição a Trotsky, líder do exército vermelho. 
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e) o Partido Comunista conseguiu superar os conflitos que existiam no seu interior quando estabeleceu a Nova Política 
Econômica que representava os interesses dos setores mais conservadores. 
 

18- (Geografia irada 2018). Segundo o IBGE, o Brasil é dividido em cinco microrregiões. Essa divisão foi feita a partir 

de critérios específicos. Qual alternativa que aponta os critérios adotados. 

a) O IBGE baseou-se unicamente em critérios físicos e de localização. 

b) Esta divisão se baseou nos aspectos físicos, políticos e socioeconômicos. 

c) Essa divisão está muito ligada à organização político-administrativa do país, que, apesar de deficiente, acaba sendo 

largamente utilizada. 

d) A divisão do IBGE levou em consideração apenas os critérios humanos, agrupando populações com traços culturais 

semelhantes. 

e) E uma divisão que seguiu a ordem de surgimento dos estados, agrupando-os segundo as datas de suas fundações. 

19) A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista na 
atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. Essa característica e essa política estão 
indicadas em: 

 

A) liberdade de comércio – ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos 
B) sociedade de classe – sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada 
C) economia de mercado – programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos 
D) trabalho assalariado – campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado 
E) trabalho escravo – ações que visam reduzir os custos a produção 
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20- Analise a tabela abaixo e responda a alternativa correta. 

 

A) O termo BRIC foi criado em 2001 pelo economista inglês Jim O'Neill para fazer referência a todos os países em 
desenvolvimento do planeta, exceto os já incorporados ao mundo desenvolvido como Brasil, China e Rússia. 
B) Estes países emergentes possuem características comuns como, por exemplo, o bom crescimento econômico. 
Especialistas indicam que, em breve, a Rússia, herdeira política e econômica da antiga União Soviética, ultrapassará 
facilmente o PIB da China e será a segunda economia mundial. 
C) Ao contrário do que algumas pessoas pensam, estes países não compõem um bloco econômico, apenas 
compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Eles 
formam uma espécie de aliança que busca ganhar força no cenário político e econômico internacional, diante da 
defesa de interesses comuns. 
D) Brasil e China, mesmo sendo os mais populosos dos BRICs, apresentam índices de crescimento econômico elevados 
e, portanto, estão bem qualificados no quadro do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 
E) O maior PIB dos BRICS é o da Rússia. Sua economia esta ligada a exportação de petróleo e gás natural 
 


