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01-(Uneal) Após 1950, ocorreram transformações 
sociais que alteraram as relações norte-sul no 
planeta. Entre essas situações, podem ser 
mencionadas as seguintes, exceto: 
 
a) as revoluções socialistas em países do Terceiro 
Mundo. 
b) a ascensão dos EUA como superpotência. 
c) a Revolução Bolchevique e o surgimento do 
Estalinismo. 
d) o estabelecimento do Plano Marshall. 
e) os movimentos de independência na Ásia e na África. 
 
02-Analise as proposições abaixo relativas à 
conjuntura pós Segunda Guerra Mundial e, depois, 
assinale a opção que contém a sequência correta. 
 
I. Um dos fenômenos históricos que marcou o pós 
guerra foi a descolonização da Ásia e da África. 
II. A Guerra Fria possibilitou aos países europeus 
manterem sob o seu domínio as antigas 
III. No que se refere à África, à luta contra o colonizador 
somou-se a disputa interna pelo poder entre facções 
rivais. 
IV. Na Ásia, após a Revolução de 1948, a China surgiu 
como nova potência comunista sob a liderança de 
Chiang Kai-Chek. 
V. Na Índia, a luta pela independência deu origem a dois 
Estados: Índia e Paquistão 
 
a) I, III e V. 
b) II, IV e V. 
c) I, II e III. 
d) II, III e IV. 
e) Todas corretas 
 
03-A adoção de usinas nucleares para gerar energia 
voltou ao debate no Brasil em função da anunciada 
crise energética. Entre as implicações mais graves 
que este modelo de geração de energia cria, está 
 
a) o aumento do poder militar do Brasil, que ganhará um 
posto no Conselho de Segurança da ONU. 
b) o lixo atômico, cuja atividade prolonga-se por 
gerações. 
c) a ameaça de explosão por ambientalistas radicais. 
d) a obrigação do país de não produzir armas nucleares, 
que mantém o status quo nuclear mundial. 
e) o risco de acidentes fatais, dado o vazamento 
freqüente de material radioativo. 
 
04-Sobre Fontes de Energia, leia as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
 I. A eletricidade pode ser obtida pela força da água 
(hidráulica); pelo vapor 
 

da queima de combustíveis fósseis (termelétricas) e 
pelo calor produzido pela fissão do urânio no núcleo do 
reator. 
II. Os vulcões, os gêiseres, o sol e as fontes termais são 
formas de energia geotérmica, produzida pelo calor 
existente no interior da Terra. Porém o principal 
problema técnico, ainda não foi solucionado, pois o 
tratamento da água do vapor servido que contém boro, 
amônia e outros sólidos dissolvidos, podem contaminar 
as águas próximas à usina. 
III. As centrais mar e motrizes obtêm energia elétrica 
aproveitando o movimento das marés. Esse tipo de 
energia pode ser obtido por meio de um reservatório, 
constituído de uma barragem, uma turbina e um 
gerador. 
IV. Se na usina hidrelétrica é o vapor de água produzido 
por uma caldeira aquecida pela queima do carvão e do 
petróleo; na usina termelétrica quem faz esse papel é a 
água que, embora teoricamente ela seja renovável, já 
sabemos que pode acabar. 
 
a) As afirmativas I e III são verdadeiras; 
b) As afirmativas I, II e III são verdadeiras; 
c) As afirmativas II e IV são verdadeiras; 
d) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras; 
e) As afirmativas III e IV são verdadeiras. 
 
05-Evo Morales foi eleito presidente da Bolívia, em 
dezembro de 2005, após uma intensa crise política 
em que dois presidentes renunciaram. O início do 
mandato de Morales foi assistido com certa 
preocupação pelo governo brasileiro, pois ao 
cumprir o discurso de campanha, o presidente 
boliviano 
a) nacionalizou empresas estrangeiras de exploração de 
gás e petróleo, como a brasileira Petrobras. 
b) reivindicou a autonomia do Acre e posterior anexação 
ao território boliviano. 
c) aprovou a lei que dá soberania aos departamentos 
bolivianos, envolvendo os limites do território brasileiro. 
d) apropriou-se de empresas siderúrgicas brasileiras 
para depois revendê-las ao governo venezuelano. 
e) aprovou uma nova Constituinte que rechaça a 
influência política e econômica do Brasil na América do 
Sul. 
 
06-Com relação ao petróleo, uma das maiores fontes de 
energia do mundo atual, é correto afirmar que: 
a) algumas advertências de que o petróleo pode acabar 
não têm sentido, pois, como o urânio, o petróleo é um 
recurso natural inesgotável, presente em terrenos 
metamórficos dos continentes e das bacias oceânicas. 
b) os países da América do Norte querem reduzir o 
consumo mundial de petróleo, com a finalidade de 
desestabilizar os países exportadores do Oriente Médio. 
c) o petróleo é um recurso natural exaurível, pois se 
localiza em áreas não muito profundas de terrenos 
basálticos, ricos em matéria orgânica. 
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d) a escassez de petróleo decorre da explosão de 
poços, no Golfo Pérsico, onde se registra a maior 
produção desse recurso natural. 
e) O petróleo é um recurso natural não-renovável, 
encontrado em terrenos de bacias sedimentares. 
 
07-Entre os sistemas energéticos brasileiros, 
destaca-se o complexo binacional de Itaipu. A 
construção desse complexo justificou-se, entre 
outros, pelos seguintes fatores: 
 
1- o relevo montanhoso da área, que define um elevado 
potencial hidrelétrico. 
2- a proximidade de um grande mercado consumidor. 
3- as condições naturais favoráveis. 
4- o quadro geopolítico daquela época em que foi 
construído. 
5- a forte pressão do governo alemão sobre o governo 
militar brasileiro, em face de interesses econômicos 
europeus. 
 
Estão corretas apenas: 
a) 1 e 4 
b) 4 e 5 
c) 2, 3 e 4 
d) 1, 2 e 3 
e) 1, 2, 3 e 5 
 
08-Sobre a transposição das águas do Rio São 
Francisco, é correto afirmar que: 
 
I. interligará diversas bacias hidrográficas da região 
Nordeste. 
II. resolverá os problemas da seca, por isso tornou-se 
unanimidade nacional. 
III. melhorará a distribuição de terras ao longo do seu 
curso, a partir dos projetos de irrigação. 
 
Considerando I, II e III, assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas II e III são verdadeiras. 
 
09-Sobre as grandes bacias hidrográficas 
brasileiras, é correto afirmar que: 
 
a) A bacia do Amazonas é a que apresenta maior índice 
de poluição. 
b) A bacia do Tocantins possui o maior número de 
usinas hidrelétricas. 
c) A bacia do Paraná possui número reduzido de 
hidrelétricas. 
d) A bacia do São Francisco apresenta o maior índice 
de poluição. 
e) A bacia do Atlântico Sul, trecho Norte-nordeste, 
apresenta escassez hídrica. 
 

10-Assinale a alternativa que melhor caracterize as 
Indústrias de Bens de Capital ou de Produção. 
 
a) São indústrias que fornecem produtos que prestam 
serviços durante um tempo relativamente longo (móveis, 
eletrodomésticos, automóveis etc.). 
b) São indústrias cujos produtos são usados apenas 
uma vez ou por pouco tempo, tendo uma vida “útil” curta 
(remédios, roupas, alimentos etc.) 
c) São as indústrias que produzem bens úteis para a 
produção de outros bens, principalmente os de 
consumo (equipamentos, máquinas, materiais de 
transporte e instalações de uma indústria). 
d) São indústrias que produzem bens manufaturados ou 
matérias-primas processadas, utilizados para a 
produção de outros bens (as siderúrgicas transformam o 
ferro em aço, que é vendido para as montadoras de 
automóveis). 
e) São indústrias fixadas no mesmo espaço agrícola, 
que beneficiam matérias-primas oriundas da agricultura 
e vendem o produto final. 


