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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas 

correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na 

redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu 

um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho 

tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, 

por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro 

novamente se ergueu em consolações e promessas:  

- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia... 

E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no 

tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido 

se ganhar o mundo atrás de um gancho?  

Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O 

animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele 

até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o 

governo estava dando. 

Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da 

burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem 

em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem 

dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que 

acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no 

pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A 

barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a 

cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed., 

São Paulo, Siciliano, 1997.) 

 

01- Sobre o texto e sua temática: 

 

A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por 

meio da citação da própria palavra por diversos 

personagens. 

B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo, 

cenário da ação. 

C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apodera-

se dos fios volitivos das personagens em questão, 

representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa 

da outra. 

D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o 

mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma 

peça decorativa do ato da leitura. 

E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se 

superficial para o leitor comum. 

 

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém 

em qual passagem aparece uma marca da oralidade? 

 

A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-

se...” 

B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...” 

C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...” 

D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de 

graça...” 

E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do 

terreiro...” 

 

03- Sobre o posicionamento das personagens no texto: 

 

A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo 

que abdicar do que conhecem como lar em nome da 

sobrevivência. 

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda 

que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou 

não de onde está. 

C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste 

brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o 

desejo de migrar. 

D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições 

climáticas interagem para a decisão peremptória de 

mudança, embora não sejam decisivas. 

E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não 

agem no sentido prevenir tal situação. 

 

04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns 

elementos para que ela faça sentido. 

Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos. 

Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho 

destacado: 

 

A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa. 

B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que 

descreve um relato pessoal. 

C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narrador-

personagem. 

D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No 

caso, a terceira pessoa. 

E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na 

história. 

 

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de 

esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar 

traços de aspecto inconcluso.” 

Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos 

verbais? 

 

A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em 

consolações e promessas” 

B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se 

dormir no tempo” 

C. “O animal trocado com Vicente chegava de 

manhãzinha.” 

D. “Era madrugada.” 

E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.” 
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação 

do texto acima: 

 

A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de 

um tema de conhecimento comum. 

B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir 

sobre o contexto em que se dá a ação na charge. 

C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil 

identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão 

de conhecimentos exteriores. 

D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é 

tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como 

exemplifica o texto acima. 

E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais 

refletem diretamente na questão ambiental. 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto 

apela para a consciência do leitor com a intenção de 

mudar sua postura frente a um problema. 

B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção 

de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do 

autor. 

C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por 

meio do uso do verbo no imperativo. 

D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a 

mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o 

primeiro quadrinho. 

E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um 

problema, o autor abusa das figuras de linguagem. 

 

A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos 

projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na 

Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma 

polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife 

um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da 

culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido 

como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o 

pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a 

que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que 

ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei, 

Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência, 

exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo. 

Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei 

proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara 

daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São 

Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma 

atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na 

polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram 

para a discussão chefs de restaurantes chiques. 

Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a 

pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na 

primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem 

proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de 

Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015) 

 

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra 

em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em 

que estão a palavra e sua grafia correta: 

 

A. Maltratos – Maus tratos 

B. Obtenção – Obtensão 

C. Reincidência – Reincidênscia 

D. Discussão- Discursão 

E. Iguaria – Inguaria 

 

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do 

texto: 

A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir 

comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei 

referente a esses tipos de animais. 

B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do 

foies gras já que se trata apenas de um aperitivo. 

C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo 

costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que 

frequentemente são copiados em outros estados. 

D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os 

chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da 

competência do município. 

E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei 

foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o 

aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato 

regional também há sofrimento do animal abatido.  

 

10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um 

sinônimo? 

 

A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟ 

„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟ 

B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são submetidos para 

a obtenção do produto‟ 

„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são conduzidos para 

a obtenção do produto‟ 

C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), 

sancionou lei proibindo o foie gras‟ 

„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT), 

promulgou lei proibindo o foie gras‟ 

E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

„a comida exótica nordestina, preparada à base de 

“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

 

Eremildo, o idiota 

 

Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do 

Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph 

Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete 

cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”. 
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre 

Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter 

tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as 

roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da 

Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não 

precisaria ter voltado às pressas para o Brasil. 

A CBF e Marin 
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria 

prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter 

retirado o nome dele da sua sede. 

Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo 

Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de 

US$ 14 milhões. 

Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no 

Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade 

urbana pela dupla. 

(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari-

1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190) 

 

11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema 

tratado, que a coluna reproduzida acima: 

 

A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua 

notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo. 

B. Tem como função principal guiar a opinião pública no 

sentido de difundir um comportamento considerado 

padrão pela sociedade. 

C. Funciona como um reafirmador da isenção, da 

objetividade e do caráter unicamente informativo do 

texto jornalístico. 

D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no 

contexto no qual se insere, por isso não ocupa as 

primeiras páginas. 

E. Revela a visão do colunista sobre um tema de 

conhecimento comum e dota o texto de um humor 

sarcástico. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística 

dos trechos do texto: 

 

A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um 

fato remotamente provável, expresso no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, formando uma oração 

subordinada adverbial condicional. 

B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o 

„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não 

haverá prejuízo semântico à frase. 

C. No caso de “Marin não estaria na Comissão 

Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a 

conjunção subordinativa tem valor semântico de 

possibilidade. 

D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração 

subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero” 

é um vocativo. 

E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”, 

exprime a ideia de proporcionalidade. 

 

 

 

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela 

mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola 

no Aterro do Flamengo.” 

 

A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às 

exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015) 

B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o 

seguiam.” (Graciliano Ramos) 

C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me 

às pressas.” (Machado de Assis) 

D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa” 

(Leonardo Pinto Mendes) 

E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser 

cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sexta-

feira.” (Augusto C. Morgado) 

 

“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o 

caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem 

nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do 

tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um 

soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.    

Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia, 

informa o escritor David Adam no livro O homem que não 

conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida 

em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem 

todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias 

absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se 

imagina. 

Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos 

estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os 

amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas 

ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um 

transtorno obsessivo-compulsivo”, afirma Adam. 

 

A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bem-

sucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e 

atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi 

correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência, 

medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do 

ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência. 

(Época, 04/07/2015) 

 

14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da 

norma padrão da língua: 

 

A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se 

surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos 

próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao 

texto ter sido escrito em linguagem coloquial. 

B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são 

mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído 

pelas palavras de sentido negativo. 

C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois 

complementos: um sem e outro com preposição. 

D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as 

minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o 

termo sublinhado refere-se a „bizarras‟. 
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E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira 

bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo 

intransitivo. 

 

15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma 

palavra em desacordo com as regras de concordância? 

 

A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto 

que mesmo as leis não conseguem abrandar o 

desrespeito.” 

B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por 

cenários de crise, ajuda a piorar o estado de 

insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que 

importam não são os motivos e sim os efeitos.” 

C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para 

simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas 

prontas para reagir ao menor sinal de contestação.” 

D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga 

inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis 

com eles.” 

E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa 

indevidamente uma vaga destinada a idosos e 

cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que 

quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo 

da fúria sobrevive para contar a história.” 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – O 3º fuso horário brasileiro contém a porção do Pará a 

oeste do rio Xingu, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Roraima e quase todo o estado do Amazonas, 

excetuando-se sua porção extremo oeste. Ele está a que tempo 

atrasado em relação a Greenwich e em relação a Brasília, 

respectivamente: 

 

A. Três horas / uma hora 

B. Quatro horas / uma hora 

C. Cinco horas / 15 minutos 

D. Quatro horas / 15 minutos 

E. Três horas / 30 minutos 

 

17 - É um tipo de representação cartográfica criada para 

corrigir as diversas distorções da projeção de Mercator. Nesta 

projeção os paralelos são linhas retas e os meridianos, linhas 

curvas. Na maioria dos Atlas atuais os mapas-múndi seguem 

esta projeção. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Projeção Cilíndrica de Mollweide 

B. Projeção Cilíndrica de Peters 

C. Projeção Cilíndrica de Robinson 

D. Projeção Cônica 

E. Projeção plana ou azimutal 

 

18 - Os anos que se seguem após a Segunda Guerra Mundial 

são marcados pela divisão do mundo em dois blocos contrários 

e hostis. A Europa era a referência para essa divisão e a linha 

que limitava os sistemas foi chamada de cortina de ferro, que 

dividia a Alemanha em Ocidental e Alemanha Oriental pelo 

Muro de Berlim. O lado ocidental sob a liderança americana era 

favorável a, EXCETO: 

 

A. À propriedade coletiva dos meios de produção. 

B. A livre empresa. 

C. Ao capitalismo. 

D. Ao livre consumo. 

E. À democracia, identificada como liberdades individuais 

de opinião, de imprensa, de reunião e de formação de 

associações. 

 

19 – Classifica o clima por úmido, árido e níveo: 

 

A. Lang 

B. Supan 

C. Peneck 

D. Köppen 

E. Martonne 

 

20 – Aparecem no decorrer de uma evolução regressiva. 

Geralmente desencadeada por tensores socioeconômicos, logo 

que se opera um bloco relativamente longo ligado a uma 

modificação parcial do potencial ecológico ou de exploração 

biológica. Como exemplos têm-se os desmatamentos florestais 

onde a fenologia vegetacional não prossegue senão 

artificialmente para outra forma de clímax. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Geossistemas climáticos. 

B. Geossistemas paraclimáticos. 

C. Geossistemas pluriclimáticos progressivos. 

D. Geossistemas degradados, com dinâmica progressiva. 

E. Geossistemas degradados, com dinâmica regressiva. 

 

21 – Na atividade humana, refere-se ao setor secundário: 

 

A. Agricultura, pecuária, silvicultura e pesca. 

B. Indústria de transformação. 

C. Comércio, serviços e profissões liberais. 

D. Indústria de produção e comércio. 

E. Indústria de produção, de transformação e comércio. 

 

22 – A migração de nordestinos da Zona da Mata para o sertão 

ocorreu principalmente em que período e por qual motivo? 

 

A. Entre os séculos XVI e XVII para atividade de pecuária.  

B. Entre os séculos XVI e XVII para plantação de tabaco e 

lavoura de subsistência. 

C. Entre os séculos XV e XVI para atividade de pecuária.  

D. Entre os séculos XV e XVI para plantação de tabaco e 

lavoura de subsistência 

E. Entre os séculos XVIII e XIX para atividade de gado 

caprino e suíno.  

 

23 – A região do ABC Paulista é um exemplo de: 

 

A. Regiões funcionais urbanas. 

B. Conurbação. 

C. Macrocefalismo. 
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D. Malha urbana. 

E. Rede urbana. 

 

24 - Sistema agrícola é a combinação de técnicas e tradições 

utilizadas pelo homem nas suas relações com o meio rural para 

obter os produtos de que necessita. São características de um 

sistema intensivo, EXCETO: 

 

A. Rotação de solos. 

B. Seleção de sementes. 

C. Seleção de espécies. 

D. Mecanização. 

E. Mão-de-obra abundante e qualificada. 

 

25 – Caracteriza o clima brasileiro tropical de altitude:  

 

(   )  Predomina nas partes mais elevadas do Planalto Atlântico, 

chegando até o Mato Grosso do Sul. 

(   )  Apresenta médias térmicas menores (12 ºC a 20 ºC) e 

amplitudes térmicas maiores (até 5 ºC).  

(   )  No inverno, pode apresentar geadas.  

(   )  As precipitações situam-se entre 500 e 900 mm/ano. 

 

Atribuindo “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as 

falsas, indique a alternativa correta: 

 

A. V, F, F, F. 

B. V, F, V, F. 

C. F, F, F, F. 

D. F, V, V, V. 

E. V, V, F, V 

 

26 - As primeiras levas imigratórias de japoeses chegaram ao 

Brasil em 1908; os maiores contingentes, de 1925 a 1935. Os 

japoneses, além de São Paulo, se fixaram principalmente no, 

EXCETO: 

 

A. Paraná. 

B. Amazonas 

C. Pará. 

D. Goiás. 

E. Rio Grande do Norte. 

 

27 – Nas origens das cidades, refere-se à relação da cidade com 

organização da sociedade na cidade da Mesopotâmia 

(sumeriana), EXCETO: 

 

A. Cidade aberta, sem muralhas.  

B. Rede de cidades-estado independentes ao longo vale       

rios (comunicação fluvial).  

C. Disputa pelo território e uso da planície.  

D. Sociedade militarizada (muitos guerreiros). 

E. População elevada. 

 

28 – Na revolução industrial, a situação difícil dos camponeses 

e artesãos, ainda por cima estimulados por idéias vindas da 

Revolução Francesa, levou as classes dominantes a criar esta 

lei, que garantia subsistência mínima ao homem incapaz de se 

sustentar por não ter trabalho. Um imposto pago por toda a 

comunidade custeava tais despesas.  

 

Qual foi esta Lei? 

 

A. Lei Manchester 

B. Lei Lancaster 

C. Lei Lancashire 

D. Lei Speenhamland 

E. Lei Trade Unions 

 

29 – Referente à geografia crítica, julgue as afirmativas a 

seguir: 

 

I. A Geografia Crítica ou Radical desenvolveu-se a partir 

da década de 60, através de um grupo de geógrafos 

que buscaram se opor a coisa social e romper com o 

pensamento geográfico anterior, de profundo caráter 

classista. 

II. A ciência radical mostra os desvios, expõe as 

explicações existentes à crítica, providencia 

explicações alternativas que tracem a relação entre os 

“problemas sociais”, na superfície, e as causas sociais 

profundas. 

III. Yves Lacoste foi o fundante do pensamento crítico, 

pois ele é ao mesmo tempo um analista, um 

propagador e um crítico da modernidade capitalista. 

IV. A Geografia Crítica abordava a temática ambiental na 

forma de descrições do quadro natural independente 

da ação do homem. 

V. No Brasil, a Geografia Crítica ou Radical surgiu no 

final da década de 70 e continua sendo desenvolvida 

até hoje, contemplando uma variada gama de temas, 

entre eles o ambientalismo. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II e V 

B. III e IV 

C. I, II, V 

D. I, III, IV, V 

E. I, II, III, IV, V 

 

30 – São evidências do abaixamento das paisagens no 

intemperismo, EXCETO: 

 

A. Acúmulo de ferro, níquel e outros minerais pesados no 

perfil de intemperismo. 

B. Acúmulo de seixos nos interflúvios e nas altas vertentes. 

C. Abaixamento abrasivo do fundo dos vales fluviais por 

ecthing e perda de finos e solutos pela drenagem. 

D. Ferrólise das argilas em ambiente hidromórfico com 

formação de areias brancas. 

E. Dissolução da rocha e formação do karst em terreno 

cristalino. 

 

31 – São características do positivismo lógico ou 

neopositivismo, EXCETO: 

 

A. O empirismo deve ser estendido a todo o domínio do 

pensamento. 

B. Todas as ciências são matematizáveis. 

C. Ciência significa intuição do mundo. 

D. Experiência e linguagem completam-se reciprocamente. 
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E. Só tem sentido o que é fisicamente verificável. 

 

32 – O Mercosul refere-se a que tipo de bloco econômico? 

 

A. União Aduaneira. 

B. União Econômica. 

C. Mercado Comum. 

D. Zona de preferência tarifária. 

E. Zona de Livre Comércio. 

 

33 - São critérios adotados para identificação do nível de 

margens plenas, EXCETO: 

 

A. Limite em que a vegetação se estabelece de maneira 

não contínua e não definitiva. 

B. O nível do limite superior de deposição de sedimentos 

tamanho areia. 

C. Estágio associado com o valor mais baixo da relação 

entre a largura e a profundidade (W/D). 

D. Nível correspondente ao primeiro máximo no índice 

de Riley (bench índex, BI). 

E. O nível médio das partes mais altas nas barras de 

canal. 

 

34 – São consequências do fenômeno La nina, EXCETO: 

 

A. Região Norte: diminuição da precipitação e secas; 

aumento do risco a incêndios florestais.  

B. Região Nordeste: aumento de precipitação e vazões de 

rios.  

C. Região Sudeste: área com baixa previsibilidade.  

D. Região Centro-Oeste: área com baixa previsibilidade.  

E. Região Sul: secas severas.  

 

35 – No New Deal e o Keynesianismo, a intervenção do 

Estado (governo) na economia se deu, EXCETO:  

 

A. Pela compra, por parte do Estado, dos excedentes 

agrícolas e industriais, visando manter preços. 

B. Pela fixação de cotas decrescentes de produção. 

C. Pelas encomendas de produtos, por parte do Estado 

(governo), com o objetivo de recuperar as empresas em 

crise. 

D. Pela fixação de preços e salários, e estatização da 

indústria pesada. 

E. Pela criação de um Estado previdenciário.  

 

36 – São características que permeiam a automação industrial, 

EXCETO: 

 

A. Aumento de custos de pessoal. 

B. Redução de custos do estoque (intermédios e terminais). 

C. Aumento da qualidade dos produtos. 

D. Maior disponibilidade dos produtos. 

E. Ágil desenvolvimento tecnológico. 

 

37 - São características da Era Paleozóica, EXCETO: 

 

A. Rochas sedimentares e metamórficas. 

B. Formação de bacias sedimentares e de dobramentos 

modernos ou cordilheiras recentes: Andes, Alpes, 

Himalaia, Rochosos e etc.  

C. Existência de cinco continentes: Indo, Afro, Brasileiro 

(Gondwana), Terra Canadense e Terra Siberiana. 

D. Existência de grandes florestas cujo soterramento 

originou posteriormente os depósitos carboníferos. 

E. Ocorrência de gladiações no Hemisfério Sul. 

 

38 – Os ciclos biogeoquímicos se classificam em três grupos 

básicos. Gasosos, sedimentares e mistos. Refere-se ao ciclo 

misto: 

 

A. Nitrogênio 

B. Fósforo 

C. Cálcio 

D. Oxigênio 

E. Carbono 

 

39 – Referente à zona de convergência intertropical (ZCIT) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A ZCIT é uma grande região de confluência dos ventos 

alísios de nordeste, oriundos do sistema de alta pressão 

ou anticiclone subtropical do Hemisfério Norte - HN, e 

dos ventos Alísios de sudeste, oriundos da alta 

subtropical do Hemisfério Sul - HS.  

B. É caracterizada por uma banda de nebulosidade e chuvas 

no sentido leste-oeste aproximadamente.  

C. Sobre o Atlântico, a ZCIT migra de sua posição mais ao 

norte, cerca de 14ºN em março-abril, para a posição mais 

ao sul, cerca de 4ºS, durante agosto-setembro.  

D. É o principal mecanismo responsável pelas chuvas que 

ocorrem no norte do Nordeste do Brasil (NNE), durante 

sua estação chuvosa principal, entre fevereiro e maio.  

E. As variações dos Alísios de nordeste e sudeste parecem 

ser uma das causas das alterações intensidade e 

posicionamento da convergência na ZCIT. 

 

40 – Nos processos e formas espaciais no espaço urbano, a 

descentralização e os núcleos secundários aparecem como uma 

medida das empresas visando eliminar as deseconomias 

geradas pela excessiva centralização da área central. De outro 

lado, resulta de uma menor rigidez locacional no âmbito da 

cidade, em razão do aparecimento de fatores de atração em 

áreas não-centrais. Logo, são fatores de repulsão da área 

central, EXCETO: 

 

A. Aumento constante do preço da terra, impostos e 

aluguéis, afetando certas atividades que perdem a 

capacidade de se manterem localizadas na área central. 

B. Congestionamento e alto custo do sistema de transporte e 

comunicações, que dificulta e onera as interações entre 

firmas. 

C. Dificuldade de obtenção de espaço para expansão. 

D. Restrições legais implicando ausência de controle do 

espaço, limitando, portanto, as ações das firmas. 

E. Presença de amenidades. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_pesada



