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01-No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma          
grave crise econômica, conhecida como a Grande       
Depressão, começou nos EUA e atingiu todos os países         
capitalistas. J. K. Galbraith, economista norte-americano,      
afirma que “à medida que o tempo passava tornava-se         
evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro       
dela estavam contidas as sementes de sua própria        
destruição. ” (Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts           
(org), História do Século XX.). A aparente prosperidade        
pode ser percebida nas seguintes características: 
a) o aumento da produção automobilística, a expansão do         
mercado de trabalho e a falta de investimentos em         
tecnologia. 
b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o         
aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários. 
c) a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as             
dívidas de guerra dos EUA e o aumento do número de           
empregos. 
d) a crise de superprodução, a especulação desenfreada        
nas bolsas de valores e a queda da renda dos          
trabalhadores. 
e) o aumento do mercado externo, o mito do American way          
of life e a intervenção do Estado na economia. 
 
02-O clima brasileiro é bem variado com um predomínio         
de clima tropical. Observe o climograma abaixo e        
identifique o clima e a possível região de sua incidência: 

 
a) Semiárido – Nordeste 
b) De Altitude – Sudeste 
c) Subtropical – Sul 
d) Equatorial – Norte 
e) Semiúmido – Centro-oeste 

 
03- A população brasileira atingiu 202,7 milhões de        
pessoas em primeiro de julho deste ano, segundo        
estimativa do IBGE [...] O volume de pessoas que         
vivem no país cresceu 0,86% em relação ao        
verificado em igual período do ano anterior. São        
Paulo continua sendo a cidade mais populosa do        
país, com 11,9 milhões de habitantes. Em seguida, no         
ranking de cidades, vêm Rio de Janeiro (6,5 milhões),         
Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e       
Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais       
populosos do país somam 51 milhões de habitantes e         
representam 25,2% da população. Com base nos       

conhecimentos de geografia da população, assinale a       
alternativa correta.  
a) O aumento populacional brasileiro é decorrente,       
sobretudo, do crescimento vegetativo da população,      
que incorpora os conceitos de natalidade e       
mortalidade.  
b) O crescimento populacional evidenciado indica      
uma tendência de aumento nas taxas de natalidade e         
fecundidade e uma diminuição da taxa de       
mortalidade, associada ao envelhecimento da     
população.  
c) Esse acréscimo populacional tem como      
consequência a diminuição da renda per capita e o         
comprometimento dos recursos naturais, como     
evidenciado por Malthus, pois há um crescimento       
geométrico da população e aritmético dos alimentos.       
d) O aumento da população é impulsionado pelo        
crescimento das periferias das grandes cidades,      
decorrente dos processos migratórios, que fazem com       
que diminua o número de habitantes em cidades        
pequenas.  
e) O fator que explica o aumento populacional é a          
imigração, pois o Brasil tem recebido grande       
contingente populacional de outros países. 
 
04-Transições demográficas em curso nos diferentes      
países do Sul, inverno demográfico em certos países        
do Norte, envelhecimento da população,     
urbanização sem precedentes: eis o que desenha       
uma paisagem demográfica inédita. Soma-se a      
questão das circulações migratórias: 214 milhões de       
pessoas residem de modo permanente em um país        
diferente daquele em que nasceram – um número        
que não inclui nem refugiados nem deslocados.       
Sobre o significado dos conceitos utilizados no texto        
acima para descrever a atual paisagem demográfica,       
leia as seguintes afirmações:  
I. Transição Demográfica refere-se ao período de       
transição entre uma situação de elevadas taxas de        
mortalidade e de natalidade para um regime de baixa         
mortalidade e natalidade, em dado país ou região.  
II. Inverno Demográfico refere-se a uma situação na        
qual a natalidade continua a diminuir no final da         
transição demográfica, em dado país ou região.  
III. A fase com a transição concluída e que é melhor           
para os países economicamente é a quinta fase. 
IV. O Brasil está na quarta fase da transição         
demográfica. O que explica o envelhecimento de       
nossa população  
Está correto apenas o que se afirmam em 
 a) I, II e III. b) I e II. c) I, II e IV. d) II e III. e) I, II, III e IV. 
 
05- Durante o governo Médici, o Brasil assistiu a um         
vigoroso desenvolvimento que as manifestações ufanistas      
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patrocinadas pelo governo batizaram de “milagre      
econômico”. A esse respeito, pode-se afirmar que: 
a) O sucesso das cifras econômicas deveu-se à criação do          
Plano de Metas, idealizado pelo então ministro Antônio        
Delfim Neto. 
b) enquanto o PIB subia a taxas em torno de 10% ao ano,             
ocorreu, paradoxalmente, um aumento da concentração de       
renda e da pobreza. 
c) O “milagre” foi decorrência direta da transformação da         
economia brasileira, que então abandonava suas bases       
rurais e passava a se concentrar na produção urbano         
industrial. 
d) A arrancada econômica foi fruto do abandono da         
indústria de base e da adoção de uma política de          
substituição de importações que tornou o Brasil menos        
dependente do mercado mundial. 
e) Favorecido pela política de recuperação salarial da classe         
média posta em prática nos anos sessenta, o “milagre” foi          
possível pela valorização da mão de obra em detrimento         
aos bens de consumo. 
06) sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma           
cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade           
B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um             
estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua         
que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm. 
Os dados nos indicam que o mapa observado pelo         
estudante está na escala de 
a) 1 : 250. 
b) 1 : 2 500. 
c) 1 : 25 000. 
d) 1 : 250 000. 
e) 1 : 25 000 000. 
 
07) “A Amazônia é uma terra de superlativos: É a maior           
floresta tropical do mundo, com mais de 40.000 espécies         
de plantas. Em nenhum lugar na Terra se encontram         
tantas aves, peixes de água doce ou borboletas diferentes.         
Esta é a casa de uma em cada dez espécies conhecidas           
pela ciência. Entre elas estão a onça-pintada, o maior         
felino das Américas; a surucucu, a maior víbora da Terra; a           
sucuri, a cobra mais pesada do mundo; a harpia, a maior           
ave de rapina da América do Sul”. A localização e a           
configuração vegetal das fitofisionomias do Bioma      
Amazônia permitem classificar sua floresta como: 
a) Temperada Decídua 
b) Latifoliada Equatorial 
c) Subtropical Úmida 
d) Ombrófila Densa 
e) Tropical Aciculifoliada 
 
08) Sobre a OCDE – Organização para Cooperação de         
Desenvolvimento Econômico, assinale a alternativa     
incorreta. 
a) O Brasil tornou-se um membro da OCDE em 2017,          
quando foi apresentado o pedido de adesão à organização. 
b) A OCDE representa uma organização que se dedica ao          
desenvolvimento econômico, sendo integrada por países      
membros que procuram promover padrões internacionais      
sobre questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais      
e ambientais. 

c) atualmente, a organização conta com 36 membros e         
alguns parceiros estratégicos. 
d) Um dos objetivos da OCDE é promover políticas que          
proporcionam o bem-estar socioeconômico da população      
no mundo todo. 
 
09- Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas 
que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores 
são acionados por hélices movidas pelo vento. Na 
conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas 
que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem 
eletricidade, esses processos têm em comum o fato de: 

a) não provocarem impacto ambiental. 
b) independerem de condições climáticas. 
c) a energia gerada poder ser armazenada. 
d) utilizarem fontes de energia renováveis. 
e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis. 

10-Movimentos da Terra e da lua:Observe as proposições, 
tomando por referências a figura a seguir: 

 
I. As marés são movimentos oscilatórios e superficiais dos 
oceanos, que têm como causa a atuação dos ventos. 
II. No quadro 1, a Lua se encontra na posição de Conjunção, 
que corresponde à fase de Lua Nova. 
III. Nos quadros 1 e 2, os astros Sol, Terra e Lua estão 
alinhados, o que vai corresponder às marés de 
“águas-vivas” ou “de sizígia”. 
IV. Quando a Lua se posiciona em quadratura, quadro 3, 
não haverá possibilidade da ocorrência de qualquer tipo de 
eclipse. 
V. A posição da Lua no quadro 2 corresponde à fase de 
Quarto Minguante. 
Estão corretas: 
a)I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) III, IV e V. 
d) I e V. 
e) II, IV e V 
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