


1) Sobre o processo de industrialização do Brasil, é correto
afirmar-se que

a) ainda durante o século XIX a indústria se tornou a principal atividade econômica do país,

com destaque para o estado de Minas Gerais.

b) a industrialização da região Norte vem promovendo um desenvolvimento homogêneo em

seus estados.

c) a atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada, porém ainda

comandada pela região Centro-Sul do país.

d) a região Nordeste apresenta-se como novo polo receptor de indústrias, com destaque para

os estados do Maranhão e Piauí.

e) a Revolução Industrial do Brasil é algo recente, ocorrendo somente na década de 1980 do

século XX. [ C ]
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2) A OPÇÃO DO PAÍS PELO AGRONEGÓCIO FAZ O BRASILEIRO

CONSUMIR 5,2 LITROS DE AGROTÓXICOS POR ANO

O agronegócio cria áreas de monocultivo que destroem toda a biodiversidade, tornando o

ambiente propício para elevadas populações de insetos e doenças

Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br10/01/2015 00:00>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado). 

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que

a) o desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do

monocultivo, pelo uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos correspondem ao

processo de modernização da agricultura brasileira.
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b) o agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras

nas mãos dos pequenos e médios proprietários cuja renda é obtida pelo

trabalho dos membros da família.

c) o agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio e

estimula o crescimento de áreas quilombolas, indígenas e de proteção, e unidades de

conservação ambiental.

d) o agronegócio é dependente das grandes extensões de terra e, por essa razão, desenvolve

a política de produção de alimentos saudáveis com a diminuição da utilização de produtos

químicos e a diversificação da produção agrícola.

e) as áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de
distribuição igualitária de terras para o pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio
intensivo

[ A ]
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03) Analise as proposições sobre os tipos de migrações frequentes

no cotidiano da sociedade brasileira.

I. Migração pendular é aquela em que o trabalhador muda de cidade dentro de uma região

metropolitana, principalmente da cidade principal para outra próxima.

II. Migração sazonal é aquela em que os migrantes permanecem fora de seu lugar de origem

durante determinado período, em geral a trabalho, e depois retornam ao lugar de origem

onde ficam à espera de uma nova oportunidade.

III. Na migração intrametropolitana, o trabalhador reside em uma cidade de certa região

metropolitana e se desloca, diariamente, até a cidade principal ou à cidade vizinha para

trabalhar ou estudar.

IV. Migração cidade-cidade caracteriza-se pelo fluxo de pessoas entre diferentes cidades, em

busca de melhores condições de vida.
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Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

[ E ]
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04) A universalização do saneamento básico no Brasil geraria uma

economia anual de R$ 1,4 bilhão em recursos gastos na área de saúde para tratar doenças

provenientes da falta de coleta de esgoto e do fornecimento de água sem qualidade à

população. O dado faz parte do panorama do setor de saneamento, apresentado [...] no 7º

Encontro Nacional das Águas, na capital paulista.

De acordo com o levantamento, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas cerca de 1,6 mil

têm ao menos uma estação de tratamento de esgoto. São aproximadamente 100 milhões

de pessoas sem acesso à coleta de esgoto e mais de 35 milhões sem receber água potável.

BOCCHINI, Bruno e BOEHM, Camila. Universalização do saneamento no país economizaria R$1,4 bi por ano. Agência Brasil. 08 ago. 2018.
Disponível em: <http:// agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/universalizacao-do-saneamento-no-paiseconomiz ria-r-14-bi-por-
ano> Acesso em: 21 set. 2018
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A respeito do assunto tratado na reportagem acima, avalie as afirmativas.

I. Entre as principais doenças causadas pela falta de saneamento básico estão a dengue, a

leptospirose e verminoses.

II. O tratamento do esgoto é um dos direitos dos brasileiros previstos pela Lei do Saneamento

Básico.

III. A falta de saneamento básico pode afetar a economia nacional, entre outros fatores, por

reduzir a produtividade de trabalhadores e impactar o aprendizado de crianças e

adolescentes.

É correto o que se afirma em

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

[ E ]
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05) Leia o trecho abaixo.

(...) empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades, e que os

transformam em áreas de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização

imobiliária, implicando a instalação de comércios com mercadorias acessíveis às classes sociais mais

altas e a impossibilidade de permanência de moradores com menores recursos financeiros, que

assim são substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização do

local.
Adaptado de: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. De volta à cidade. São Paulo: Annablume, 2006. p.21-58.

O segmento trata do conceito de

a) conturbação.

b) gentrificação.

c) metropolização.

d) urbanização.

e) espoliação

[ B ]
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06) O infográfico a seguir apresenta dados referentes ao saneamento 

básico nos quesitos coleta e tratamento de esgotos nas macrorregiões 

brasileiras.
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Com base nos dados do infográfico, nos conhecimentos sobre as

desigualdades regionais e a deficiência de infraestrutura urbana,

assinale a alternativa correta.

a) as regiões sul e nordeste possuem uma cobertura de esgotamento (coletado e tratado)

que atinge 87% das pessoas demonstrando a redução das desigualdades inter-regionais da

infraestrutura urbana.

b) o esgoto coletado e tratado, juntamente com os da solução individual, nas regiões norte

(63%) e nordeste (52%), demonstram que a existência dos rios de grande volume de água

serve para diluir os esgotos, diminuindo o impacto nos canais, nos rios urbanos e na saúde da

população.
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c) a modernização do território nacional e o padrão de desenvolvimento

econômico concentrador contribuem para a baixíssima remoção de carga orgânica advinda do

tratamento do esgoto doméstico com atendimento adequado presente nas regiões sudeste e

centro-oeste, correspondendo a 33% e 48%, respectivamente.

d) O panorama geral da coleta e do tratamento de esgotos das macrorregiões brasileiras

indica que 57% da população nacional convive com uma paisagem urbana com esgotos a céu

aberto e despejado nos córregos e nos rios.

e) O atendimento precário ou inexistente de coleta e tratamento de esgoto ocorre de forma

heterogênea, no território inter-regional, afetando 43% da população brasileira.

[ E ]
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07) “Sementes, insetos e flores significam riqueza e lucros estratosféricos

para a indústria farmacêutica e de cosméticos. De acordo com estimativas do IBAMA, a

biopirataria movimenta cerca de U S$ 60 bilhões ao ano em todo mundo, ocupando o

terceiro lugar no rol de atividades ilegais mais lucrativas, perdendo somente para o tráfico

de armas e drogas. Só o Brasil, perde, por baixo, cerca de U S$ 1 ao ano.”

(Luiz Antônio de Medeiros, A CPI da pirataria: os segredos do contrabando e da falsificação no Brasil. São Paulo, 

Geração editorial, 2005).
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Analise as proposições sobre a biopirataria e a sua prática no Brasil.

I. Consiste na transferência de produtos biológicos e de conhecimentos tradicionais e sua

proteção por meio de leis de propriedade intelectual com a finalidade de lucro sem

reconhecimento aos descobridores informais.

II. É considerada uma atividade ilegal e pouco lucrativa no cenário internacional.

III. A megadiversidade biológica do Brasil, aliada à presença de comunidades indígenas e

quilombolas, torna o país grande alvo de ações da biopirataria.

IV. As ações de fiscalização de fronteiras e o fortalecimento da legislação ambiental têm se

mostrado eficazes no combate à biopirataria.

V. Exemplos de produtos biopirateados no Brasil incluem a andiroba, a copaíba e o cupuaçu.
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Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.    

b) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.    

c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    

e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.    

[ E ]
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08)  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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