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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

SUPERIOR – 22 – PROFESSOR – GEOGRAFIA   
Página 2 

B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Assinale a alternativa incorreta sobre a hidrografia. 

 

A. Os oceanos são importante fonte de recursos para o 

homem. Contêm grandes reservas minerais, servem 

como fonte abundante de alimentos e são responsáveis 

pela interação entre terra, atmosfera e água, que molda 

o clima mundial.  

B. As nascentes são altitudes inferiores ao corpo principal 

do rio.  

C. Os cinco maiores mares são: Mar da China do Sul, 

Mar do Caribe, Mar Mediterrâneo, Mar Bering e 

Golfo do México.  

D. O Atlântico é o segundo maior oceano do planeta 

Terra, com uma área de aproximadamente 106 

milhões de km². 

E. É comum observar uma variação no volume de um rio 

ao longo de um ano.  

 

17- Apresenta baixa pluviosidade (menos de 250 mm por ano). 

A falta de chuva é consequência das correntes marítimas frias 

ou da presença de elevadas montanhas que impedem a chegada 

das chuvas, entre outros fatores. A amplitude térmica anual é 

elevada.  

 

A. Clima polar  

B. Clima subtropical  

C. Clima tropical  

D. Clima equatorial 

E. Clima desértico  

 

18- É o que mais sofre a ação da continentalidade e da 

maritimidade. As variações de temperatura ocorrem em 

períodos definidos pelas estações do ano (primavera, verão, 

outono e inverno), resultando em uma amplitude térmica anual 

maior que a dos climas tropicais.  

 

A. Clima frio 

B. Clima mediterrâneo  

C. Clima semiárido 

D. Clima temperado  

E. Clima desértico  

 

19- Todas as seguintes afirmativas relacionadas ao relevo estão 

corretas, exceto:  

 

A. Dunas costeiras são formas de relevo formadas pela 

ação do vento, que mobiliza areias disponíveis nas 

praias e se acumulam na forma de cômoros de alturas 

variadas, no interior da zona costeira.  

B. Os agentes morfoestruturais ocorrem no interior da 

crosta e dependem da estrutura geológica da Terra e 

das ações tectônicas, terremotos, vulcanismo e 

dobramentos.  

C. Os movimentos orogênicos ocorrem verticalmente e 

podem tanto soerguer parte da superfície quanto 

rebaixá-la (subsidência), disso resultando as falhas 

geológicas.   

D. A água atua de dois modos nas formas de relevo: 

alterando quimicamente a rocha e transportando seus 

fragmentos para as áreas mais baixas.  

E. A construção civil e a mineração podem transformar o 

relevo.  

 

20- Sobre as rochas, assinale a alternativa incorreta.  

 

A. O basalto é o tipo de rocha magmática mais comum. É 

utilizado como paralelepípedo para o calçamento de 

ruas.  

B. O diorito, cuja finalidade é especialmente fazer pedra 

britada para construção de estradas.  

C. O granito, que polido é usado no revestimento de 

pisos, paredes e tampo de pia de cozinhas e de 

banheiros. Sem o polimento é usado como calçamento 

de ruas.  

D. As rochas Magmáticas são também chamadas 

de rochas estratificadas, pois se apresentam em 

camadas de sedimentos. 

E. O varvito é formado pelo acúmulo de sedimentos 

depositados num lago próximo a uma geleira.   

 

21- Em relação aos solos, assinale a alternativa incorreta: 

 

A. Com a ação da água ou do vento por muitos anos, o 

solo acaba adquirindo as características físicas e 

químicas necessárias para suportar as plantas, 

fornecendo nutrientes e sustentando-as por meio de 

suas raízes.  

B. Os solos arenosos são mais escuros que os argilosos e 

também são menos porosos, o que dificulta o acúmulo 

de nutrientes para as plantas.  

C. Uma rocha mais porosa pode gerar um solo mais 

poroso, isto é, que tem vazios entre as partículas 

maiores, o que facilita a penetração da água e do ar.  

D. Tanto a água quanto o ar fazem parte do solo e são 

usados por microrganismos e plantas para a produção 

de alimentos.  

E. Os latossolos são menos porosos que os arenosos, nos 

quais predomina a areia.  

 

22- Coloque “V” para as alternativas verdadeiras e “F” para as 

falsas e a seguir marque a sequência correta sobre a Produção 

industrial: 

 

(   )  As grandes indústrias controlam a cadeia produtiva, 

principalmente, as empresas transnacionais.  

(   )  As transnacionais são empresas que instalam suas fábricas 

e seus escritórios em vários países do mundo.  

(   )  O desenvolvimento dos transportes permitiu alcançar alta 

velocidade e grande capacidade de carga a custos cada vez 

menores.  

(   )  A população economicamente ativa (PEA) de um país é a 

soma das pessoas que trabalham ou que estão procurando 

emprego.  

 

A. F – V – V – F  

B. F – V – F – F  

C. V – V – V – V  

D. V – F – V – F  

https://www.todamateria.com.br/tipos-de-granito-caracteristicas-e-composicao/
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E. F – F – V – V  

 

23- Considere as seguintes afirmativas sobre o Taylorismo.  

 

I. O Taylorismo procurou fazer uma análise 

científica do trabalho na fábrica retirando o 

improviso da produção de modo a controlar todas 

as etapas do processo produtivo.  

II. O Taylorismo visava à divisão de tarefas no 

interior da fábrica para aumentar a eficiência.  

III. Investimento em preparação e treinamento do 

trabalhador, de acordo com as aptidões 

apresentadas.  

 

Está (estão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

 

A. I, apenas.  

B. III, apenas.  

C. II e III, apenas.  

D. I, II e III. 

E. II, apenas.  

 

24- Assinale a alternativa incorreta.  

 

A. Indústrias de bens de produção transformam os 

recursos naturais em matérias-primas que serão 

utilizadas por outras indústrias.  

B. Indústrias de bens de consumo produzem bens que 

serão vendidos ao consumidor final, como roupas, 

sapatos e eletrodomésticos.  

C. Um polo industrial importante desenvolveu-se no 

Pará, na região que ficou conhecida como 

Quadrilátero Ferrífero.  

D. É comum os governos financiarem, além das empresas 

de alta tecnologia, a instalação de polos tecnológicos e 

se tornarem seus principais clientes.  

E. Na década de 1950 muitas montadoras de carros se 

instalaram no Brasil. 

 

25- Considere as seguintes afirmativas sobre o Just-in-time.  

 

I. Seu criador foi Taiichi Ohno (1912-1990), um 

engenheiro japonês que implantou o sistema em 

uma fábrica de automóveis, em meados da década 

de 1960.  

II. Com esse sistema a fábrica produz apenas o 

necessário, quando é preciso, o que evita 

desperdícios.  

III. As peças passavam em uma esteira rolante e cada 

trabalhador realizava suas tarefas repetidas vezes: 

um encaixava o motor, outro apenas parafusava o 

motor na carroceria, outro encaixava os bancos, e 

assim por diante. Primeiro se produzia para depois 

tentar vender o produto.  

 

Está (estão) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

 

A. I, apenas.  

B. I e II, apenas.  

C. I e III, apenas.  

D. I, II e III. 

E. II, apenas.  

 

26- A respeito do clima e da dinâmica dos rios, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.  

 

(   )  A posição geográfica, determinada pela latitude e 

longitude, também influencia o clima. Partindo-se da Linha 

do Equador em direção aos polos, verifica-se uma 

diminuição gradual da temperatura.  

(   )  A continentalidade e a maritimidade influenciam o clima.  

(   )  A zona temperada é delimitada por isotermas, linhas que 

indicam pontos da superfície terrestre de mesma 

temperatura.  

(   )  Leito normal: onde corre o rio nos períodos mais chuvosos 

do ano. 

(   )  Rios perenes são aqueles que se manifestam apenas em 

ocasiões de grandes chuvas, sendo do tipo pouco comum e 

de previsão pouco efetiva. Em alguns casos, eles levam 

décadas para manifestar-se e podem acarretar enchentes, 

principalmente quando há ocupação humana das áreas de 

ocorrência desses rios em seu período de seca. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F – V – F  

B. V – F – V – V – F  

C. V – F – F – F – V  

D. V – V – V – F – F  

E. F – V – F – F – V  

 

27- Sobre as Regiões temperadas da Terra, assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A. São comuns as coberturas de gelo no solo, formando o 

chamado permafrost, onde a vegetação se desenvolve 

apenas durante os períodos mais quentes, em forma de 

musgos e líquens, principalmente. 

B. É a região que fica entre os trópicos e os círculos 

polares, tanto no hemisfério Norte, como no 

hemisfério Sul.  

C. Essa região costuma apresentar temperaturas bastante 

amenas, com uma grande amplitude térmica anual.  

D. As estações do ano são bem definidas, apresentando 

verões quentes e invernos frios.  

E. Os climas temperados podem ser divididos em três 

grupos, sendo eles: continental, mediterrâneo e 

marítimo, e isso trará uma variedade de tipos de 

vegetação ampla, como florestas, estepes e pradarias, 

com predominância para campos de gramíneas e 

arbustivos. 

 

28- Assinale a alternativa incorreta sobre a Região Polar.  

 

A. Estão localizadas nos círculos polares, onde a 

incidência de luz solar é a mais baixa do planeta, 

constituindo, portanto, regiões de clima frio. 

B. Nas datas próximas ao solstício de verão na região 

polar do Ártico é possível ver um fenômeno 

interessante nesta região, o qual é denominado de “Sol 
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da meia-noite”, quando o Sol está visível durante 24 

horas no céu. 

C. Dentre os oceanos existentes na Terra, o Oceano 

Glacial Ártico é o maior em termos de dimensão.  

D. A região polar do Ártico é banhada pelo Oceano 

Glacial Ártico, e as águas deste são cobertas por 

grandes bancos de gelo, as quais sofrem variações em 

conformidade com a época do ano.  

E. A Antártida é um espaço rico em petróleo, gás natural, 

cobre, manganês, justamente por isso é que levanta 

interesse de várias nações.  

 

29- Sobre a grande crise mundial, são feitas as seguintes 

afirmações: 

 

I. O New Deal, juntamente com programas de ajuda 

social realizados por todos os estados americanos, 

ajudou a minimizar os efeitos da Depressão a partir de 

1933.  

II. Em alguns países, a Grande Depressão foi um dos 

fatores primários que ajudaram a ascensão de regimes 

ditatoriais, como os nazistas comandados por Adolf 

Hitler na Alemanha. 

III. A Grande Depressão causou grande recessão 

econômica em diversos outros países, não só 

nos Estados Unidos.  

IV. Em outubro de 1929, diante desses sinais negativos, os 

preços das ações desabaram, provocando a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York. 

Quais estão corretas? 

 

A. Apenas I e IV.  

B. Apenas I, II e IV.  

C. Apenas I e III.  

D. Apenas II, III e IV.  

E. Apenas I, II e III. 

 

 

30- Assinale a alternativa incorreta sobre a Primeira Guerra 

Mundial.  

 

A. Como a Primeira Guerra Mundial durou muito mais 

tempo do que o esperado pelos países envolvidos, 

diversos Estados abandonaram o conflito. Alguns não 

tinham mais condições sociais e econômicas de 

permanecerem na guerra devido aos altos custos e 

inúmeras perdas. 

B. Em julho de 1928, tropas britânicas, francesas e norte-

americanas mobilizaram-se para o que seria o ataque 

definitivo, conhecido como Ofensiva dos Cem Dias.  

C. A Rússia, importante membro da Tríplice Entente, 

após ser derrotada pelos alemães no front oriental, 

assinou um tratado de paz com a Alemanha em março 

de 1918 e se retirou do conflito, devido às pressões da 

Revolução Russa. 

D. Os Estados Unidos forneciam armas aos países da 

Entente em um sistema de crédito, que permitia aos 

países compradores pagar suas dívidas após a guerra. 

Caso esses Estados fossem derrotados, os norte-

americanos teriam prejuízo. 

E. A Primeira Guerra Mundial foi reconhecida como a 

guerra das trincheiras em virtude das extensas batalhas 

que foram travadas desse modo. 

 

31- Considere as afirmações a seguir sobre a Segunda Guerra 

Mundial. 

 

I. O engenho humano foi mobilizado integralmente para 

criar instrumentos cada vez mais mortíferos, sendo 

empregados a bomba de fósforo, a napalm e 

finalmente a bomba política de genocídio em massa, 

construindo-se campos especiais para tal fim.  

II. Os confrontos foram divididos entre duas grandes 

coalizões militares: os Aliados, liderados por Estados 

Unidos, Inglaterra, França e União Soviética; e o Eixo, 

composto pela Itália, Alemanha e Japão. 

III. Uma consequência da guerra foi a criação, em 1945, 

da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo 

objetivo é mediar conflitos entre países a fim de evitar 

novas guerras. 

IV. A segunda fase foi caracterizada pelo acordo secreto 

entre Alemanha e URSS conhecido como Pacto 

Germano-Soviético, um pacto de não agressão entre 

as duas potências.  

V. A invasão da União Soviética é denominada 

"Operação Barborosa" e tinha como finalidade a 

conquista de Leningrado (hoje São Petersburgo), 

Moscou, Ucrânia e Cáucaso. 

 

Estão corretas:  

 

A. I, II e III apenas.  

B. III, IV e V apenas.  

C. I, II e IV apenas.  

D. I, II, III e V apenas.  

E. II, III e V apenas.  

 

32- Em relação ao mundo bipolar da Guerra Fria, marque com 

V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 

 

(   )  O mundo estava dividido entre o capitalismo – livre 

concorrência entre os agentes econômicos e  propriedade 

privada dos meios de produção – e o socialismo  - 

economia planificada e propriedade estatal dos meios de 

produção.  

(   )  Do lado capitalista se pregava a democracia, desprezada 

em algumas situações, enquanto do lado socialista a 

participação política era limitada, já que as indicações para 

os cargos vinham de membros do partido.  

(   )  Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética 

sofreram agressões mútuas e seus territórios foram 

invadidos por tropas adversárias.  

(   )  A cortina de ferro foi um limite imaginário criado para 

posicionar tropas das superpotências e seus aliados e um 

bloqueio para a veiculação de informação entre os lados 

oponentes.  

(   )  A Alemanha foi dividida em duas nações: a República 

Democrática da Alemanha, que integrou o bloco dos 

socialistas, e a República Federal da Alemanha, que 

participava do bloco dos capitalistas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recess%C3%A3o_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recess%C3%A3o_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://www.politize.com.br/crimes-de-guerra-regulacao-internacional/%20https:/www.politize.com.br/estado-o-que-e/
https://www.politize.com.br/russia-sistema-politico/
https://www.infoescola.com/geografia/organizacao-das-nacoes-unidas-onu/
https://guerras.brasilescola.uol.com.br/seculo-xx/pacto-germanosovietico.htm
https://guerras.brasilescola.uol.com.br/seculo-xx/pacto-germanosovietico.htm
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(   )  Contrariamente à corrida armamentista, desenvolveu-se 

também a corrida espacial.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – F – V – F – V  

B. V – F – V – F – V – F  

C. V – V – F – V – V – F  

D. F – V – F – V – F – F  

E. V – F – F – V – V – F  

 

33- Sobre a Organização das Nações Unidas, assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A. A Organização das Nações Unidas (ONU) surgiu 

quando 51 países se reuniram em São Francisco, nos 

Estados Unidos, entre abril e junho de 1945, para 

participar da Conferência das Nações Unidas para a 

Organização Internacional.  

B. A ONU foi a primeira tentativa de organizar e reunir 

os países do mundo.  

C. O maior objetivo da ONU é promover a paz entre os 

amigos.  

D. A Assembleia Geral da ONU ocorre anualmente. 

E. A Assembleia Geral da ONU pode fazer 

recomendações sobre quaisquer matérias no âmbito da 

ONU, excetuando as questões de paz e segurança que 

estão sob consideração do Conselho de Segurança.  

 

34- São membros permanentes no Conselho de Segurança da 

ONU, exceto:  

 

A. Canadá  

B. China 

C. Rússia 

D. Reino Unido 

E. Estados Unidos 

 

35- Índia, Brasil e África do Sul criaram em 2003 com a 

intenção de intervir nas decisões econômicas mundiais. As 

características comuns a esses países são a sociedade 

multiétnica e a recente melhoria das condições de vida de parte 

da população mais pobre.  

 

A. IBAS  

B. OTAN 

C. G20 

D. BRICS  

E. R-92 

 

36- Quanto à geografia do Brasil, julgue os itens a seguir.  

 

I. O Pico do Jabre, localizado no município de 

Matureia, é o ponto mais alto do estado, com 1.197 

metros de altitude.  

II. A Bacia do Rio Amazonas é a principal do país em 

tamanho e volume de água.  

III. A Bacia do Prata tem como principal rio o Paraná, 

cujo afluente mais importante é o Rio Paraguai.  

IV. A Bacia do São Francisco é uma das mais 

importantes do país.  

V. O Aquífero Guarani está distribuído entre quatro 

países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

 

A. Apenas I, II e III estão corretos.  

B. Apenas II e III estão corretos.  

C. Apenas II, III e IV estão corretos.  

D. Apenas I, II e V estão corretos.  

E. Todos os itens estão corretos.  

 

37- Tem elevadas temperaturas devido à ação da massa 

Equatorial continental (Ec) durante todo o ano, com elevada 

pluviosidade, relacionada com a riqueza da rede hidrográfica e 

da vegetação – o vapor de água que sobe dos milhares de rios, 

riachos e igarapés e da transpiração da vegetação na Amazônia 

precipita-se em forma de chuva.  

 

A. Clima Tropical  

B. Clima Tropical Semiárido 

C. Clima Equatorial Úmido 

D. Clima Litorâneo Úmido  

E. Clima Tropical de Altitude  

 

38- Assinale a alternativa incorreta sobre as Fontes de energia:  

 

A. A utilização da biomassa consiste na queima de 

substâncias de origem orgânica para produção de 

energia.  

B. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, não 

possuem seu esgotamento estimado para algumas 

poucas décadas.  

C. Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados 

um tipo de biomassa, pois também são produzidos a 

partir de vegetais de origem orgânica para geração de 

combustíveis.  

D. A energia das marés – ou maremotriz – é o 

aproveitamento da subida e da descida das marés para 

produção de energia elétrica.  

E. A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada 

tanto para o deslocamento de veículos quanto para a 

produção de eletricidade em estações termoelétricas. 

 

39- No que se refere à Terceira Revolução Industrial, assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A. Essa revolução é um dos principais combustíveis para 

o desenvolvimento do capitalismo moderno e 

especialmente do processo de globalização que visa 

uma flexibilidade de informações, além de um 

acelerado dinamismo no fluxo de capitais e 

mercadorias. 

B. Para cumprir compromissos de entrega de matéria-

prima ou mesmo de mercadorias é dispensável um 

aparato logístico que garanta os fluxos oriundos das 

indústrias.  

C. Produção agropecuária ligada ao desenvolvimento de 

práticas vinculadas à pecuária e à agricultura de 

precisão, que tem sua base na biotecnologia, gerando 

uma produtividade elevada e baixos custos ao 

produtor.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Seguran%C3%A7a
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biomassa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biocombustiveis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-das-mares.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/combustiveis-fosseis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-termoeletrica.htm
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D. Está ligada ao conhecimento de inúmeras ciências que, 

com o objetivo de atender os interesses econômicos, 

estão à disposição dos donos dos meios de produção.  

E. Desenvolvimento da robótica, engenharia genética e 

biotecnologia são consequências da Terceira 

Revolução Industrial.  

 

40- Ocupa uma área de planaltos localizada ao sul do Trópico 

de Capricórnio, portanto, submetida ao Clima Subtropical. Em 

áreas com esse clima, as amplitudes térmicas anuais tendem a 

ser significativas. Diferentemente do que ocorre em outras 

partes do Brasil, onde o calor é constante, nele as temperaturas 

variam bastante durante o ano: o inverno é frio e o verão é 

quente.  

 

A. Domínio do Cerrado  

B. Domínio da Caatinga 

C. Domínio das Araucárias 

D. Domínio das Pradarias 

E. Domínio dos Mares de Morros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


