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01- A intolerância tem marcado as relações internacionais nos últimos 
tempos. Um episódio chocou o mundo em 2018, quando os Estados 
Unidos tomaram medidas drásticas em relação a imigrantes ilegais na 
fronteira com o México.

Esta política foi batizada pelo governo norte-americano de: 
a) American way of life
b) Tolerância Zero   
c) Política do Filho Único   
d) Easy come, easy go
e) What goes around comes around

[B]
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02- A rede urbana tradicional era constituída por relações hierárquicas
de subordinação de uma pequena cidade em relação a uma
imediatamente maior. Atualmente, é possível o habitante de uma vila se
comunicar diretamente com uma metrópole nacional ou mundial sem a
necessidade de obedecer a nenhuma hierarquia. A concretização dessa
grande transformação depende:

a) da ampliação da rede de telefonia celular e da diversificação dos serviços públicos.    
b) dos avanços no sistema de transportes e da ampliação da distribuição das fontes de 

energia.    
c) da renda das pessoas e do acesso que elas possuem em relação aos recursos tecnológicos.    
d) dos recursos tecnológicos disponibilizados à população independentemente de sua 

condição social.    
e) da distribuição da população em diferentes locais do planeta, desde espaços rurais até 

metropolitanos.    

[C]
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03- No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, no qual
se globalizam não só os mercados, mas também a produção, a palavra de
ordem é competitividade. O modelo de produção flexível que vem sendo
adotado pelas empresas traz significativos reflexos não apenas nas formas
de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas
políticas econômicas dos países.
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Dentre esses reflexos podem-se destacar:

I. o apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia, sem interferir nas
empresas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da
população e, por conseguinte, fomentar o consumo.

II. a implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de
escopo, visando a reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens
padronizados e em grande quantidade.

III. a implementação do just-in-time, método de organização da produção que visa a
eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e postos
de trabalho e disponibilizando capital para novos investimentos.

IV. a disseminação, em diversos países desenvolvidos, de propostas de flexibilização da
legislação trabalhista, com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando,
em consequência, o enfraquecimento do movimento sindical.
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Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 

a) I e II   
b) I e III   
c) II e III   
d) II e IV   
e) III e IV   

[E]
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1 – Clima Equatorial
2 – Clima Tropical
3 – Clima Subtropical
4 – Clima Semiárido

(   ) Predominante no território brasileiro, ocupa a parte central com duas estações bem 
definidas: uma seca e outra chuvosa.
( ) Localiza-se nas proximidades da linha do Equador. Possui chuvas abundantes o ano
todo.
( ) A quantidade de chuva não varia muito ao longo do ano, mas as temperaturas mudam
constantemente.
( ) Caracterizado por baixa umidade, pouca chuva e elevadas temperaturas.

04- A coluna da esquerda apresenta tipos climáticos brasileiros e a da
direita, suas características. Numere as colunas de acordo com as
informações sobre os climas
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Assinale a sequência correta.

a) 1, 3, 4, 2
b) 2, 1, 3, 4
c) 2, 1, 4, 3
d) 3, 2, 1, 4
e) 4, 1, 3, 2 [B]
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1. Cobre cerca de 2 milhões de km2 do território nacional, incluindo os Campos
Rupestres; é constituído por diversos tipos de vegetação savânica que diferem entre si
pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos,
abrangendo desde formas campestres (Campo Limpo) até formas florestais.

05- De acordo com o IBGE (2005), bioma é “um conjunto de vida
(vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de
vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com
condições geoclimáticas similares e história compartilhada de
mudanças, o que resulta em uma diversidade própria”. Considerando
essa definição, identifique os distintos biomas brasileiros, numerando
a coluna das características de acordo com a coluna das regiões:

[CERRADO]
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2. Originalmente cobria uma área de mais de 1 milhão de km2. É um dos mais
importantes repositórios de diversidade biológica do país e do planeta. É também o
bioma mais ameaçado, com menos de 9% de área remanescente, sendo que 80%
dessa área estão em propriedade privada. As Unidades de Conservação
correspondem a 2% da área remanescente. O desmatamento é consequência
principalmente de atividades agrícolas, de reflorestamento homogêneo (Pinus e
Eucalipto) e da urbanização.

[PANTANAL]
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3. Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a maior e
mais significativa área úmida do planeta, cobre cerca de 140 mil
km2 em território brasileiro.

[AMAZÔNIA]

4. É o bioma brasileiro com maior porcentagem de área em Unidades de Conservação
(10%). Cerca de 15% da área total foi removida devido à construção de rodovias que
abriram caminho para atividades mineradoras, colonização, avanço da fronteira
agrícola e exploração madeireira.

[MATA ATLÂNTCICA ]
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5. Caracteriza-se como Savana Estépica, com chuvas irregulares e solos férteis, que
contêm boa quantidade de minerais básicos para as plantas. Compreende um
ecossistema único que apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza
biológica e endemismo.

[CAATINGA]
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06- Diversos estudiosos têm atribuído o atual estágio de consolidação
do espaço mundial economicamente globalizado aos avanços científicos
e tecnológicos. A integração efetiva entre ciência, tecnologia e
produção teve início em meados do século XX e, em um curto intervalo
de tempo, grande parte das descobertas científicas foi transformada em
inovações tecnológicas.

Essa fase produtiva, à qual o texto se refere, é denominada:
a) Globalização.
b) Segunda Revolução Industrial.
c) Taylorismo.
d) Primeira Revolução Industrial.
e) Terceira Revolução Industrial.

[E]
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07- O capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza-se

a) pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos.
b) pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos

setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais.
c) pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e distribuem mais

equitativamente a riqueza.
d) pelo fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais e pela diminuição do papel

das finanças em relação ao PIB mundial.
e) pela formação de blocos econômicos entre países periféricos, que impediram a livre

circulação de capitais e contiveram o aumento das desigualdades. [B]
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Dentre as causas da escassez de água no mundo, podemos destacar:
I. a água doce disponível no mundo é muito inferior às necessidades de consumo atuais.
II. além dos recursos hídricos apresentarem uma distribuição geográfica muito desigual,

os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento
de água.

III. a contaminação de mananciais, o uso excessivo e o desperdício desse recurso
provocam a escassez de água para o consumo e fazem dela, em determinados locais,
um recurso finito.

08- “Ao longo do século XX, a demanda global de água doce dobrou a
cada 20 anos. Se mantidos os padrões de consumo atuais, em 2025
cerca de 2/3 da população mundial experimentarão escassez moderada
ou severa de água.”

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ª. ed. São Paulo: Atual, 2012, p. 90.
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[D]

IV. significativas alterações no ciclo hidrológico, sobretudo nas áreas
urbanas, onde a retirada da vegetação e a impermeabilização do solo
dificultam a infiltração da água e o consequente abastecimento dos
aquíferos.

V. o uso excessivo e o desperdício desse recurso, principalmente pela
atividade industrial, é responsável pela maior parte da demanda global
de água.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

a) I, II e IV   
b) I, III e V   
c) I, IV e V   
d) II, III e IV   
e) II, IV e V   


