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01—(Geografia irada 2018) O domínio do cerrado é localizado na porção centro-oeste do país. 
Atualmente é classificado como um Hotspots. Sobre este domínio assinale a alternativa 
correta. 
A- Apresenta forte influencia do clima tropical, aumentando seus índices pluviométricos no 
inverno. 
B- A vegetação tem como principais características ser tropófita, semicaduca e arbustiva. 
C- Seu solo apresenta alta índice de acidez sendo classificado como lixiviado. 
D- O relevo do cerrado apresenta topografia plana, facilitando assim em suas grandes áreas de 
planície (predominante) a utilização para plantações de soja e fumo. 
E-A hidrografia do cerrado, predominam duas bacias hidrográficas, a do Paraguai e do Uruguai. 

 

02- (Geografia Irada 2018) Neste ano teremos a realização de mais uma copa do 
mundo, na Rússia. A seleção brasileira terá seu jogo de estreia no dia na cidade de 
Rostov. A distância entre a cidade de São Paulo e Rostov do Don é de 11.633 km, 
representadas num mapa com 12cm. Qual a escala aproximada indicada para 
representar este mapa? 

A- 1:1000 
B- 1: 10.000 
C- 1: 100.000 
D- 1:1.000.000 
E- 1.10.000.000 

 
03- (Geografia irada 2018) O ponto mais alto do Brasil é o pico da neblina, tem 
aproximadamente 2995m. Localizado no Estado do Amazonas, na serra do Imeri. Sua 
formação geológica é antiga. Assinale a alternativa que contenha sua formação e a era 
geológica de sua gênese. 

A- Bacias sedimentares, mesozoica 
B- Escudos cristalinos, pré-cambriana 
C- Dobramentos modernos, cenozoica 
D- Bacias sedimentares, pré-cambriana 
E- Escudos cristalinos, mesozoica 

 
04-(Geografia Irada 2018) A Venezuela passa por uma grande turbulência política e 
econômica. Atualmente segundo dados da OPEP 2016, é o país com as maiores 
reservas de petróleo do mundo, acima de 250 bilhões de barris. Analise as preposições 
abaixo julgando a correta. 

A- A maior parte do petróleo existente na Venezuela, está localizado em áreas bem 
profundas, denominadas pré sal. Petróleo de altíssima qualidade, despertando 
interesse que grandes nações industrializadas como os EUA. 

B- O atual presidente Hugo Chaves, realizou inúmeras reformas políticas, dentre 
elas a reeleição e estatização de grande número de empresas privadas.  

C- A inflação venezuelana está sendo controlada, com a adoção do plano de 
austeridade fiscal imposto pelos EUA e EU. 

D- A Venezuela é um membro do MERCOSUL, na atualidade está afastada desta 
União Aduaneira, devido ao não cumprimento da maior parte dos acordos e 
tratados do protocolo de adesão do bloco. 
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E-  O país que possui a maior fronteira com o Brasil é a Venezuela, este fator explica 

ao forte número de imigrantes provenientes deste país em nosso território. 
 
05- (Geografia Irada 2018) A Síria está localizada no oriente médio, subdivisão asiática 
rica em petróleo e com inúmeros conflitos históricos. Sobre a Síria e seu conflito na 
atualidade assinale a alternativa correta. 
 

 
A- A Síria faz fronteira com o Líbano, Iraque, Turquia, Jordânia Israel e Arábia 

Audita, localizada na região que mais possui petróleo no mundo e junto com seus 
países vizinhos participa da OPEP, organização dos países exportadores de 
petróleo. 

B- O clima predominante na Síria é o Tropical de altitude, com escassez de chuvas 
no inverno. A vegetação predominante é a desértica e a de altitude. 

C- O principal aliado da Síria na região do golfo é Israel. Esta união vem desde a 
Guerra dos Seis dias, onde através de um acordo de cooperação bélica os laços 
econômicos se intensificaram. 

D- A principal base militar dos EUA no golfo pérsico fica na Síria. A disputa entre 
EUA e Rússia é apontada como uma nova versão da Guerra Fria, conflito que 
começou após a segunda Guerra mundial e se estendeu até o final da década de 
80 início da 90. 

E- O conflito na Síria teve início na primavera árabe, conflito que teve sua gênese 
no norte da África e se expande pelos países até o oriente médio. Em muitos 
países os presidentes foram depostos, como na Líbia e Egito, em outros a aliança 
com grandes nações como EUA e Rússia, não tivemos a derrubada do governo. 
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06- (Geografia Irada 2018) Massas de ar são porções da atmosfera com mesma 
temperatura, umidade e pressão. As massas de ar se formam em porções homogêneas 
como desertos, florestas e oceanos. Sobre as massas atuantes em nosso território 
assinale a alternativa correta. 

A- A massa equatorial continental, tem sua formação no deserto do Atacama e é a 
grande responsável pelo calor da região amazônica. 

B-  A massa tropical continental tem sua formação na floresta amazônica, levando 
muito umidade para todo país. 

C- A massas polar atlântica, atua na região norte do país. Está atuação é 
denominada “friagem”. 

D- A massa tropical atlântica, dificulta a entrada de umidade no litoral brasileiro. 
E- A massa mais atuante em nosso território é a polar continental. Este fator está 

relacionado a zona de convergência do atlântico, área está de baixa pressão, 
atraindo assim as massas polares, gerando um aumenta das chuvas convectivas. 

 
07- (Geografia Irada 2018) O Brasil apesar de se localizar no meio da placa sul-
americana, não está livre de terremotos. Confira as reportagens abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
 
“Tremor de 3,6 na escala Richter atinge costa de Florianópolis, confirma USP”  
 13/04/2018- 10h28min – Clicrbs.com.br 
 
“Tremor de terra de magnitude 3,7 é sentido em Estrela do Norte, em Goiás. Comerciante afirma 
que ouviu barulho e produtos tremeram na prateleira”  
 08/10/2016 - 11h48 – G1.com.br 
 
 

A- A maior parte dos tremores recorrentes em nosso país, estão associados a 
proximidade do Brasil do encontro das placas tectônicas 

B- Pelo fato das placas oceânicas (atlântico) estarem convergindo, surgindo assim 
fortes abalos na porção leste de nossa costa. 

C- A região brasileira com maior atividade sísmica é a porção meridional de nosso 
território, devido  

D- Os tremores ocorridos em nosso território estão associadas as falhas geológicas 
em nosso território e a propagação das ondas sísmicas resultantes de abalos 
sísmicos ocorridos fora. 

E- Os tremores de terras no Brasil são exclusivamente resultantes da 
movimentação tectônica andina, que gera fortes ondas sísmicas, com 
propagação constante, a energia liberada é transformada em pequenos abalos. 

 
08- (Geografia Irada 2018) A copa do mundo de 2018 será realizada na Rússia, o jogo 
da equipe brasileira mais fácil, considerado pelos especialistas será contra a Costa 
Rica. A partida será realizada na cidade St Petersburg (45ºE) as 15:00 (hora local). Que 
horas os torcedores brasileiros e suíços deverão ligar seus aparelhos eletrônicos para 
assistirem a partida ao vivo nas respectivas cidades, Brasília (45ºW) e Zurique (30º E). 
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A) 14:00 e 09:00 
B) 09:00 e 14:00 
C) 10:00 e 15:00 
D) 10:00 e 14:00 
E) 09:00 e 15:00 

 
 
09- (Geografia Irada 2018) A região sudeste do Brasil, apresenta grande variação 
climática. Dos climas presentes em nosso território, apenas um não está presente na 
região mais rica do país. Assinale a alternativa que contenha este clima. 

A- Tropical semiúmido 
B- Tropical semiárido 
C- Subtropical 
D- Tropical de altitude 
E- Equatorial 

 
 
10- (Geografia Irada 2018) Observe a tirinha da Mafalda e assinale a questão 
correspondente ao conteúdo geográfico 

 
A- Fusos horários 
B- Escalas 
C- Curvas de nível 
D- Anamorfose 
E- Projeções cartográficas 

 
11- (Geografia Irada 2018) O continente africano é o mais pobre do mundo. Grande 
parte dos países passam por turbulências políticas e econômicas. Durante o processo 
de colonização, onde repartiram o continente em colônias, em destaque inglesas e 
francesas. Esta separação, não espeitou as etnias, deixando inúmeras tribos separadas 
e colocando inimigas no mesmo território. Qual tratado foi este? 

A- Tratado de Paris 
B- Tratado de Berlim 
C- Protocolo de Kyoto 
D- Tratado de Córdoba 
E- Tratado de Londres 

 
12-( Geografia Irada 2018) Neste ano será realizada a COP24 na cidade de Katowice na 
Polônia. Nesta reunião serão debatidos temas relacionados ao meio ambiente e a 
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emissão de poluentes. A realização desta reunião na Polônia é apontada pelos 
ambientalistas como uma contradição por qual motivo? 

A- Pelo fato da Polônia ser um grande produtor e consumidor de carvão mineral. 
B- Pela país não ter assumido compromissos relevantes na COP21. 
C- Pelo fato da Polônia ser um grande exportador de petróleo e gás natural, fontes 

de energia altamente poluentes 
D- Pelas declarações do 1 ministro polonês em apoio as declarações do presidente 

norte americano Donald Trump, sobre as farsas do aquecimento global. 
E- Pelo fato da Polônia não ter assinado os principais protocolos criados para conter 

a emissão de gases, O protocolo de Kyoto e o Tratado de Paris. 
 
13- (Geografia Irada 2018) Recentemente temos a aprovação da lei da terceirização no 
Brasil. Está lei gerou muita polêmica entre as classes trabalhadoras com a alegação de 
uma precarização das relações de trabalho empregado x empregador. A terceirização 
também está presente na produção. Dentre os meios de produção abaixo, assinale a 
alternativa que indique o que possuía dentre suas características a terceirização da 
produção. 

A- Fordismo 
B- Taylorismo 
C- Volvismo 
D- Tchatcherismo 
E- Toyotismo 

 
14- (Geografia Irada 2018) Projeções cartográficas permitem representar a superfície 
esférica da Terra em um plano. As projeções podem ser cilíndricas, cônicas e planas. 
Observe o mapa abaixo e identifique qual foi a projeção utilizada. 
 

 
 
 

A- Peters 
B- Mercator 
C- Goodie 
D- Azimutal 
E- Cônica 
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15- (Geografia Irada 2018) Durante a Guerra fria EUA e URSS criaram planos de acordos 
econômicos e bélicos, visando a expansão de seus respectivos sistemas econômicos. 
Assinale a alternativa que contenha o plano criado pelos EUA, visando conter oi 
avanço do socialismo pela Europa ocidental. 

A- COMECOM 
B- COLOMBO 
C- VARSÓVIA 
D- MARSHALL 
E- CORTINA DE FERRO 

 
16- (Geografia Irada 2018) A América do Sul é uma subdivisão do continente 
americano. Na porção meridional do continente americano, temos grupos de países 
divididos por elementos físicos, gerando a denominação América Andina, Platina e das 
Guianas. Analise as alternativas abaixo e assinale a que NÃO apresente o país com o 
seu grupo corretamente. 

A- Equador – Andina 
B- Suriname – Guianas 
C- Uruguai – Platino 
D- Bolívia – Platina 
E- Chile – Andina 

 
17 – (Geografia Irada 2018) As crises econômicas mundiais são cíclicas, pelo padrão 
atual da globalização temos o aumento da velocidade de propagação e áreas de 
influência. Os EUA e a Europa foram muito afetados, por crises que começaram 
simultaneamente. Como foi conhecida a crise dos EUA? 

A- PIIGS 
B- Subprime 
C- Crise de 29 
D- Primavera econômica 
E- Crise da superprodução 

 
18 – (Geografia Irada 2018) – Neste ano temos o bicentenário de Karl Marx. Suas obras 
são famosas entre os que defendem o capitalismo e o socialismo. Muitos contestam 
suas teorias, alegando ser uma utopia o socialismo. Baseando-se nas críticas de Marx 
ao capitalismo assinale a alternativa incorreta. 
 

A- Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem 
classes. Isto seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em 
torno de um partido revolucionário 

B- Para Marx, a classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se 
encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar 
pelos seus direitos e esta luta é que moveria a História. 

C- Também defende a “mais valia” quando explica que o lucro do patrão é obtido a 
partir da exploração da mão de obra do trabalhador. 
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D- Marx era altamente religioso, e afirmava que a fé era uma das ferramentas do 

povo. Através da religião poderiam se unir em prol de uma sociedade mais justa 
e igualitária. 

E- Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável 
a ação política do operariado, a revolução socialista, que faria surgir uma nova 
sociedade. 
 

19- (Geografia Irada 2018) Em 1948 foi criado o Estado de Israel. Em 2018, temos 70 
anos do Estado judeu. Baseando nos fatos históricos assinale a alternativa incorreta. 
 

A- a Inglaterra passou a administrar a região a 
partir de 1917. Neste momento a maior parte da 
população era árabe de religião mulçumana. 
B- A região é denominada "Terra Santa" e 
"Terra Prometida", mas o conceito de lugar 
sagrado é partilhado também pelos 
muçulmanos e cristãos. 
C- Com apoio internacional, principalmente 
pela ação norte-americana, a região foi dividida 
em 1948-1949 em três partes: Estado de Israel, 
Cisjordânia e Faixa de Gaza. 
D- Em 1967, temos a Guerra dos Seis Dias. 

Onde Israel ocupa a Faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as Colinas 
de Golã, na Síria. 

E- A Guerra de Yom Kippur acontece em 1973, onde o povo judeu avança sobre o 
território árabe, conquistando ainda mais áreas, essas ricas em nascentes 
hídricas e petróleo. Restando ao povo árabe pequenas áreas, então controladas 
pelos judeus. 
 

20- (Geografia Irada 2018) – A fonte de energia mais utilizada no mundo é o petróleo, 
seguido do carvão mineral e gás natural. Observe o gráfico abaixo e assinale a 
alternativa que contenha as três primeiras fontes de energia mais utilizadas no país 
respectivamente. 
 

 
 

A- (A) Petróleo; (B) Biomassa; (C) Hidráulica 
B- (A) Petróleo; (B) Carvão mineral; (C) Gás natural 
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C- (A) Hidráulica; (B) Petróleo; (C) Gás natural 
D- (A) Hidráulica; (B) Biomassa. (C) Petróleo 
E- (A) Hidráulica; (B) Nuclear; (C) Gás natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


