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01-Nas últimas décadas, vem ocorrendo no Brasil
uma tendência de desconcentração industrial em
direção  às  regiões  periféricas.  Observa-se
também uma concentração de investimentos nas
áreas já mais dinâmicas e competitivas do país,
devido  à  presença  dos  fatores  locacionais
exigidos  pelos  setores  de  produção  mais
moderno e de tecnologia avançada.  Entre esses
fatores,  podemos  destacar  os  abaixo
apresentados, EXCETO:

a) matérias-primas industriais
b) mercado consumidor de alta renda
c) infraestrutura de telecomunicações
d) proximidade dos parceiros do Mercosul
e) centros  de  produção  de  conhecimento  e

tecnologia

02-O crescimento industrial do Brasil que ocorreu
a partir  de  1930 foi  concentrado  espacialmente,
principalmente  no  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.
Entre  os  fatores  explicativos  para  essa
concentração, é correto citar, EXCETO:

a) a existência de um mercado consumidor 
concentrado, representado pela presença de 
uma numerosa classe média urbana.

b) O fornecimento de energia elétrica e a 
existência uma rede ferroviária eficiente para 
a época.

c) A existência uma legislação trabalhista 
respeitada e reguladora das relações capital-
trabalho.

d) A disponibilidade de capitais financeiros, de 
casas comerciais e de uma rede bancária.

e) A presença de um contingente de mão-de-
obra disponível para ser incorporada pelas 
novas atividades.

03-) Constituem características comuns no 
processo de industrialização entre o Brasil e os 
Tigres Asiáticos, EXCETO:

a) abundância de trabalhadores com baixos 
salários.

b) Aquisição de independência financeira e 
tecnológica.

c) Fraqueza no cumprimento da legislação 
ambiental.

d) Baixos preços dos terrenos em contraposição
com a falta de espaços em vários países 
centrais.

e) Facilidade para exportação e para as 
remessas de lucro.

04-Para entendermos os tipos climáticos e as 
variações de tempo, é importante o 
conhecimento a respeito do mecanismo 
atmosférico. Assinale a opção que contém um 
dos aspectos da dinâmica atmosférica.

a) A região do Equador recebe os raios solares 
com maior intensidade, logo apresenta alta 
temperatura e alta pressão atmosférica.

b) Em maiores altitudes ocorre uma queda na 
temperatura, o que explica as baixas 
temperaturas da atmosfera.

c) As partes da atmosfera mais próximas da 
litosfera e da hidrosfera possuem 
temperaturas diferenciadas.

d) O movimento ascensional do ar é provocado 
pelas temperaturas, sendo comum nas 
regiões polares.

e) As zonas de alta pressão são aquelas que 
proporcionam melhores condições para a 
formação de nuvens e, portanto, para a 
presença de chuvas. 

05-Fazia  tempo  que  um  fenômeno  climático
global  não  influenciava  o  clima  da  maneira
como o fez na década de 90. Esse fenômeno já
era  conhecido  desde  os  tempos  dos
colonizadores  espanhóis  e  foi  tratado  por
muitos  anos  apenas  como  uma  corrente
marítima.  Nos  últimos  anos,  entretanto,
percebeu-se  a  amplitude  de  sua  ação,
provocando desde secas  na  Indonésia  e  alta
Amazônia, até tempestades tropicais violentas
na América Central e Sul dos EUA. No Brasil,
ainda  não  se  sabe  ao  certo,  ele  teria  sido
responsável  pelas  violentas  enchentes
ocorridas  no  Sul,  bem como pelas  secas  do
Sertão do Nordeste. Estamos falando do(a): 

a)fenômeno El Niño;
b)fenômeno La Niña;
c)frente intertropical;
d)baixa do Chaco;
e)efeito Coriolis. 

06-Quanto  ao  conceito  de  domínios
morfoclimáticos  e  ao  mapa  abaixo,  é
incorreto afirmar: 
a)Trata-se  de  conceito-síntese,  isto  é,  procura
agregar  as  características  de  relevo,  clima,
vegetação,  hidrografia  e  solo  num  só  critério.
b)Há áreas indefinidas, observadas em branco no
mapa, que constituem faixas de transição; nelas
os  elementos  naturais  se  misturam.
c)O domínio de maior extensão é o amazônico; o
de  menor  extensão  é  o  das  pradarias.
d)Apenas  um  domínio  é  exclusivamente
brasileiro,  o  domínio  do  cerrado.
e)Três domínios são exclusivamente brasileiros, o

cerrado, o de mares de morros e o da caatinga. 

07-Sobre as bacias hidrográficas brasileiras,

é correto afirmar que: 
a mais extensa, exclusivamente nacional, é a do
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a)São Francisco, que apresenta no Nordeste uma
importância fundamental,  no que diz respeito a
transporte,  navegação  e  irrigação;
b)a menos extensa em termos territoriais é a do
Sudeste,  pois  abrange  apenas  os  rios  voltados
para  o  Oceano  Atlântico,  partindo  dos
contrafortes  dos  planaltos  litorâneos;
c)a  mais  extensa,  dentro  da  Bacia  Platina  em
território  brasileiro,  é  a  do  Paraguai,  já  que
abrange toda a extensa região do Pantanal Mato-
Grossense;
d)apenas a bacia de rios secundários do Nordeste
possui  rios  temporários,  devido  ao clima semi-
árido  característico  daquela  região;
e)a mais extensa, tanto no âmbito nacional como
sul-americano, é a Bacia Amazônica, que possui
ainda  o  rio  mais  extenso  e  mais  volumoso  do
mundo. 

08-O  relevo  da  Região  Centro-Oeste  do
Brasil  apresenta  uma  enorme  diversidade.
Segundo Jurandyr Ross, há muitas unidades
de  relevo  nessa  região  que  guardam uma
característica  comum:  a  altitude  média
baixa. Os pontos mais elevados encontram-
se em Goiás,  nas proximidades do Distrito
Federal,  mais  precisamente  ao  norte  dele,
na  Chapada  dos  Veadeiros,  que  chega  a
atingir  1960  metros.  Do  lado  do  Mato
Grosso,  na  fronteira  com  Rondônia,
encontramos  outra  unidade  famosa:  a
Chapada dos Parecis. 

Sua importância está no fato de: 

a)constituir a unidade de relevo mais elevada do
Brasil,  com o Pico  da Neblina  na  fronteira  dos
dois  estados,  com  3.014m;
b)apresentar o formato de uma serra verdadeira,
a  única  que  se  encontra  no  Brasil;
c)distribuir-se  no  sentido  norte–sul,  separando
assim  as  bacias  dos  rios  Paraguai  e  São
Francisco;
d)constituir  uma  extensão  da  Cordilheira  dos
Andes  dentro  do  território  brasileiro;
distribuir-se no sentido leste–oeste e, com isso,
e)separar  as  duas  mais  importantes  bacias
hidrográficas da América do Sul: a Amazônica e a
Platina. 

09-Notícias recentes,  divulgadas pela ONU,
dão conta de que a Europa precisará, até o
ano  2020,  de  cerca  de  11  milhões  de
migrantes  para  repor  a  mão-de-obra
necessária  para  que  a  economia  continue
produzindo. Entretanto, os países europeus
criam dificuldades para a entrada de novos
migrantes. Essa aparente contradição pode

ser explicada pelo(a )

a)elevação da taxa de natalidade, observada na
última década, permitindo a reposição da mão-
de-obra;
b)alto  grau  de  mecanização  da  economia
européia,  capaz  de  suprir  o  trabalho  até  mais
simples;
c)medo  de  que  a  entrada  de  migrantes  traga
concorrência  aos  trabalhadores  locais;
d)crença de que os migrantes, misturando-se aos
europeus,  possam  descaracterizar  suas  raças;
e)aumento da esperança de vida dos europeus, o

que lhes permite maior longevidade no trabalho. 

10-Foi criada em 1944, pouco antes do fim
da 2ª Guerra Mundial, reunindo países para
unificar  mercados  e  promover  a
reconstrução  no  pós-guerra;  criado  em
1952, preocupava-se em liberar o mercado
do aço entre os membros; surgiu em 1957,
como resultado da assinatura do Tratado de
Roma, com seis membros, em 1973, acresce
mais três membros, em 1981, mais um, em
1986, mais dois, em 1995, mais três, num
total atual de 15 membros; muda seu nome
em 1991 e passa a adotar, a partir de 1999,
uma  moeda  única.  Assinale  a  sequência
correta dos nomes das organizações: 

a)BENELUX; CECA; MCE; UE;

b)COMECON; CECA; CEE; ECU;

c)EURO; ECU; MCE; EURO;

d)EURATOM; Parlamento Europeu; CECA, UE;

e)COMECON; BENELUX; EURATOM; UE 


