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                                                                                                           PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  
 

Não deixe de preencher as informações a seguir. 
 

Prédio                                                                                                                                                                     Sala 

                             

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                             Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

 
 

EENNSSII NNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  
 
 

AATENÇÃO  
 
� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de 

Matemática e 20 questões de Estudos Sociais. 

� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do Prédio e o 

Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da 

Federação e o Número de Inscrição. 

� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um Cartão-Resposta 

(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o seu 

Número de Inscrição. 

� As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

� O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE ! 
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

 
 

Texto 1 para as questões de 01 a 04. 
 

A Casa do Estudante de Pernambuco foi fundada em 1931 e sempre foi um ponto de apoio para os estudantes 
que não têm onde ficar na capital pernambucana. Localiza-se no bairro do Derby, onde os estudantes se refugiam para 
terminar seus estudos sem maiores custos. 

Se você está querendo estudar e passar no vestibular e não tem onde morar, a Casa do Estudante é uma boa 
opção. 

Para conseguir uma vaga e entrar na casa do estudante, o aluno tem que passar por um processo seletivo, 
seguindo o regimento da casa. O processo seletivo para admissão de novos sócios tem por base o Regimento Interno da 
Casa do Estudante de Pernambuco. 

Art 6º – Para ser Sócio Efetivo da CEP, Residente ou Comensal, o estudante deverá habilitar-se em tempo hábil, 
perante a Comissão Permanente de Seleção, designada pelo Diretor Presidente. 

 
Texto adaptado, disponível em: http://www.candeeiro.net/log/2008/07/08/casa-do-estudante-de-pernambuco/ 

 
01. Depreende-se do texto que a Casa do Estudante de Pernambuco 
 
A) foi recentemente inaugurada. 
B) foi fundada no século passado. 
C) foi sempre ponto de apoio para aqueles que residem na capital. 
D) é uma moradia para estudantes que buscam entretenimento. 
E) tem livre acesso a todos os estudantes desde a sua inauguração.  
 
02. Em: “Se você está querendo estudar e passar no vestibular...” , o conectivo “Se”  inicia a oração que expressa a 

circunstância de 
 
A) oposição. B) causa. C) conclusão. D) finalidade. E) condição. 
 
03. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Os vocábulos “você” e “está” são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação 
gráfica. 

II. Os vocábulos “está” e “deverá” são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação 
gráfica. 

III. O vocábulo “sócios” é acentuado porque é proparoxítono terminado em ditongo crescente. 
IV. O vocábulo “hábil” é acentuado porque é paroxítono terminado em L. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV.  D) II e III. 
C) III e IV.  E) I, III e IV. 
 
04. No trecho: “Localiza-se no bairro do Derby, onde os estudantes se refugiam para terminar seus estudos sem maiores 

custos.”, o termo 
 

I. “onde” se refere ao termo anterior, sendo um pronome relativo. 
II. “seus” concorda em gênero e número com o termo “estudos” e se classifica como pronome possessivo. 
III. “maiores” sofreria alterações, se o substantivo “custos” fosse substituído por despesas. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II.  
B) I e III.  D) I. 
C) II e III. E) III. 
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Texto 2 para as questões de 05 a 07. 
 
 

Companheiro 
                                 Maria Eugênia 

 
Vai amigo 
Não há perigo que hoje possa assustar 
Não se iluda 
Que nada muda, se você não mudar 
 
Ponha alguma coisa na sacola 
Não esqueça a viola 
Mas esqueça o que puder 
E cante que é bom viver... 
 
Rasgue as coisas velhas da lembrança 
Seja um pouco de criança 
Faça tudo o que quiser 
E cante que é bom viver... 
 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/araguaia-novela/companheiro-maria-eugenia.html 

 
 
05. Segundo a autora, 
 
A) as mudanças acontecem independentemente das ações de cada um. 
B) mudança implica vontade de se transformar. 
C) o canto em nada melhora o ânimo de mudança. 
D) não se deve voltar à infância. 
E) deve-se esquecer de tudo o que já se viveu. 
 
06. No texto, 
 
A) há registros de como se viver bem. 
B) a canção é mencionada como uma mera ilusão. 
C) viver bem é estar sempre recordando todas as lembranças do passado. 
D) existe a indicação de que só há felicidade, se o excesso estiver presente. 
E) o sentimento de fraternidade não é registrado. 
 
07. Coloque C nas afirmativas Certas e E nas Erradas. 
 

(   )  Os verbos em destaque do texto 2 encontram-se no modo imperativo, expressando a ideia de convencimento. 
(   )  “Viola” complementa o verbo esquecer, classificando-se como objeto direto. 
(   )  Os dois conectivos em destaque dos versos abaixo expressam respectivamente as ideias de oposição e adição. 

 
 

Mas esqueça o que puder 
E cante que é bom viver 

 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) C, C, E. 
B) E, E, E. 
C) C, C, C. 
D) C, E, E. 
E) E, E, C. 
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Texto 3 para as questões de 08 a 10. 
 

 
Disponível em: http://amorcomhumor.wordpress.com/category/tirinhas/ 

08. O autor da tirinha, no 2o quadrinho, se utilizou de quatro palavras que 
 
A) nominam o personagem masculino. 
B) indicam as ações praticadas pelos personagens.  D) qualificam o personagem masculino. 
C) substituem os personagens. E) exprimem circunstância de modo. 
 
09. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) No 1o quadrinho, substituindo-se os termos “a todos os homens” por a todas as mulheres, o emprego do sinal indicativo de 

crase seria facultativo em “as”. 
B) As vírgulas empregadas no 2o quadrinho separam os sujeitos da forma verbal “brincam” contida no 3° quadrinho. 
C) O vocábulo “preconceituoso” é escrito com S, e o vocábulo misteriozo, com Z. 
D) Nos quadrinhos 1 e 3, os pronomes de tratamento “você” exigem o verbo na 3a pessoa do singular. 
E) Na tirinha, “você” se classifica como pronome de tratamento, designando o mesmo interlocutor. 
 
10. Analisando-se o texto:  
 

“Há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem, e o 
trinco se oculta num lugar que só a mão filial conhece. O jardim pequeno parece mais verde e úmido que os 
demais, com suas palmas, tinhorões e samambaias que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo 
da haste.”  

Disponível em: www.viniciusdemoraes.com.br/site/rubrique.php3?id...4 (Adaptado),  

 
conclui-se que 
 
A) é um texto dissertativo. 
B) é um texto narrativo.  D) “casa materna” é o mesmo que casa de campo. 
C) é um texto descritivo. E) o termo “oculta” significa aparece. 

 
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

 

11. Assinale o valor da seguinte expressão: 
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A) 1/12  
B) 5/12  D) 9/12 
C) 7/12  E) 1 
 
12. Qual das identidades abaixo é válida para todos os números reais positivos x e y? 
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13. Se a e b são números reais distintos, então: 
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14. Sabendo que y é um número real positivo tal que, ao adicionarmos 1 ao seu inverso, obtemos como resultado o 

número y, assinale o valor de y. 
 

1- 5
A)

2

1+ 5
B)

2
C)1

1+ 3
D)

2

1+ 2
E)

2  
 
15. Sabendo que x² + y² = 13 e que xy = 6, assinale a alternativa correspondente ao valor de (x + y)². 
 
A) 34 
B) 35  D) 24 
C) 36 E) 25 
 
16. 0,001 dm³ corresponde a 
 
A) 0,01 m³ 
B) 0,01 litros  D) 0,001 litros 
C) 0,1 m³ E) 0,01 cm³ 
 

17. A metade do número 1221 42 +  é 
 

A) 2320 22 +   

B) 62
21

42 +   D) 620 42 +  

C) 2112 42 +  E) 1322 42 +  
 
18. Considere o número 31313402341x, onde x representa o algarismo das unidades. Se esse número é divisível por 4, 

então o valor máximo de que x  pode assumir é o de 
 
A) 0 
B) 2  D) 6 
C) 4 E) 8 
 
19. Numa cidade de Pernambuco com 1.000 alunos, 22% são rapazes. Assinale o número de moças nessa cidade. 

 
A) 350 
B) 370 D) 780 
C) 360  E) 386 
 
20. O Pernambucano é apaixonado por futebol e handebol. A última vez em que, num mesmo dia, ocorreram um 

jogo de handebol e uma partida de futebol foi em 27.04.2011. Admitindo-se que os jogos de handebol ocorrem de 
15 em 15 dias, e os jogos de futebol, de 20 em 20 dias, pode-se afirmar que uma nova coincidência da realização 
dos dois eventos ocorreria após 

 
A) 30 dias.  
B) 35 dias.  D) 60 dias. 
C) 45 dias. E) 70 dias. 
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EESSTTUUDDOOSS  SSOOCCIIAAIISS  

 
21. Para promover a ocupação sistemática do território que lhe cabia na América, o governo português adotou o 

sistema de capitanias hereditárias. Sobre esse sistema, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Eram quinze capitanias hereditárias concedidas a dozes donatários. 
II. Dois documentos regulamentavam o sistema de capitanias: a Carta de Doação e o Foral. 
III. O donatário tinha o direito de posse e usufruto da capitania em caráter vitalício e hereditário. 
IV. Apenas duas capitanias foram bem sucedidas: a de Pernambuco e a de São Vicente. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) somente I, II e III. B) somente I, II e IV. C) somente I, III e IV. D) somente II, III e IV. E) I, II, III e IV. 
 
22. Sobre a economia do açúcar, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a cana-de-açúcar consolidou a colonização portuguesa na América. 
B) Pernambuco e Bahia se tornaram os principais centros produtores de açúcar da colônia. 
C) o engenho era a unidade de produção do açúcar. 
D) a cana-de-açúcar é uma planta nativa do Nordeste brasileiro. 
E) grande parte do açúcar produzido na colônia era refinado na Holanda. 
 
23. A União Ibérica é a expressão utilizada para 
 
A) explicar a invasão francesa no Maranhão. 
B) designar o domínio espanhol sobre Portugal. 
C) descrever o domínio holandês sobre a Bahia. 
D) caracterizar a luta da Invencível Armada Espanhola, frota da Espanha, contra a Inglaterra. 
E) justificar a invasão espanhola na América. 
 
24. Foram medidas adotadas pelo Governo de Maurício de Nassau para pacificar a área dominada pelos holandeses e 

poder contar com a colaboração dos luso-brasileiros, EXCETO: 
 
A) conceder créditos aos senhores de engenho. 
B) estabelecer tolerância religiosa. 
C) investir em obras urbanas que beneficiaram, sobretudo, a cidade do Recife. 
D) elevar Recife à condição de vila, provocando a Guerra dos Mascates. 
E) estimular a vida cultural, trazendo para Pernambuco muitos artistas europeus. 
 
25. Sobre a escravidão africana no Brasil, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco. 
II. Os africanos eram mandados como escravos para as Américas em navios negreiros. 
III. Muitos escravos entravam em depressão, conhecida como banzo, e suicidavam-se. 
IV. Os quilombos eram núcleos autônomos de negros que fugiam do cativeiro. O mais importante foi o de Palmares.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) somente I e III. B) somente II e III. C) somente I, II e III. D) somente II, III e IV. E) I, II, III e IV. 
 
26. Adotar uma nova bandeira, que teria um triângulo no centro com a frase “LIBERTAS QUAE SERA TAMEM” 

(liberdade ainda que tardia), era um dos projetos da 
 
A) Guerra dos Emboabas. 
B) Insurreição Pernambucana.  D) Guerra do Contestado. 
C) Inconfidência Mineira. E) Revolta de Beckman.  
 
27. O interesse dos Estados Unidos ao reconhecerem a independência do Brasil era o de 
 
A) acabar com o tráfico negreiro e libertar os escravos. 
B) proteger o domínio colonial europeu. 
C) assegurar o domínio de Portugal no Brasil, por meio da Revolução do Porto. 
D) estender sua influência sobre o continente americano. 
E) vender proteção a todas as monarquias da América Latina. 
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28. Sobre a Primeira República, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A política funcionava na base da troca de favores. 
II. As mulheres e os pobres foram incluídos no processo eleitoral. 
III. Predominou o clientelismo, que era a prática de premiar, com favores públicos, o grupo de pessoas que 

demonstravam fidelidade política aos coronéis. 
IV. Foi criado o voto secreto, ficando o eleitor livre para votar no seu candidato, prevalecendo sua vontade. Esse 

voto ficou conhecido como voto de cabresto. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) somente I e II. 
B) somente I e III.  D) somente I, III e IV. 
C) somente II e IV.  E) I, II, III e IV. 
 
29. Sobre o movimento social de Canudos, é INCORRETO afirmar que 
 
A) recebeu pleno apoio da Igreja Católica, em especial de Padre Cícero. 
B) foi combatido por tropas da polícia local e depois das do Exército. 
C) o Arraial de Canudos vivia da agricultura e da pecuária, principalmente da criação de ovelhas e cabras. 
D) em Canudos, os pobres do sertão encontravam solidariedade, conforto espiritual, abrigo e trabalho. 
E) destruído em outubro de 1897, o Arraial de Canudos nunca se rendeu. 
 
30. O Ato Institucional nº 5 conferia ao presidente da república amplos poderes para reprimir as oposições. O AI-5 foi 

decretado no Governo do Presidente 
 
A) Humberto de Alencar Castelo Branco. 
B) João Goulart.   
C) Artur da Costa e Silva. 
D) Emílio Garrastazu Médici. 
E) Fernando Henrique Cardoso. 
 
31. Sobre as formas de orientação no espaço geográfico, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A rosa-dos-ventos é um importante instrumento de orientação, pois marca um conjunto de pontos que são os pontos 

cardeais e algumas direções intermediárias que são os pontos subcolaterais, orientados pelo sol. 
B) A bússola é um instrumento de orientação, que possui uma agulha imantada, que aponta sempre para o Polo Magnético do 

Norte que coincide com o Polo Norte geográfico. 
C) O Sistema de Posicionamento Global, conhecido como GPS, é um moderno instrumento de orientação que está conectado a 

uma rede de satélites naturais e artificiais, sendo muito utilizado para localização no espaço geográfico. 
D) A Lua pode ser utilizada como instrumento de orientação, se o céu estiver sem nuvens, porém o procedimento para 

determinar os seus pontos de orientação como referência não são os mesmos adotados para o Sol. 
E) Atualmente existem modernos e sofisticados instrumentos, como radares, rádios e o sistema GPS, que permitem uma 

orientação mais precisa no espaço geográfico. 
 
32. Sobre os movimentos da Terra, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) A rotação é o movimento, que a Terra faz em torno do seu eixo imaginário, ou seja, em torno de si mesma. Esse movimento 

é realizado de leste para oeste e dura cerca de 24 horas.  
B) A translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, e sua principal consequência é a determinação das estações do 

ano: primavera, verão, outono e inverno. 
C) O fenômeno chamado de movimento aparente do Sol se dá pela rotação, que faz parecer que o Sol está se movimentando, 

quando, na verdade, é a Terra que se move. 
D) Os raios solares não iluminam toda a superfície terrestre ao mesmo tempo. Quando o Hemisfério Ocidental está iluminado 

(dia), o Hemisfério Oriental não está recebendo luz do Sol (noite). 
E) A inclinação do eixo da Terra faz com que os Hemisférios Norte e Sul recebam, alternadamente, quantidades diferentes de 

luz e calor. 
 
33. O Sistema Solar é formado pelo Sol e pelos astros que giram ao seu redor, apresentando também asteroides, 

cometas e meteoros. Sobre esse tema, analise as proposições abaixo: 
 

I. Os planetas e satélites são astros que vagueiam pelo céu e giram ao redor da Terra, ao longo da Via Láctea. 
II. Os asteroides ou planetoides são fragmentos planetários rochosos, pequenos corpos celestes, que giram ao redor 

do Sol. 
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III. Os cometas também orbitam em redor do Sol, mas realizam um percurso alongado, sempre se afastando do centro 
do Sistema Solar. 

IV. Os meteoros ou estrelas cadentes, ao atingirem a atmosfera terrestre, se incendeiam, riscando o céu e, em grande 
parte, desintegram-se no ar; quando atingem a superfície terrestre, recebem o nome de meteoritos. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e III. B) I, II, III e IV. C) II e IV. D) III e IV. E) II e III. 
 
34. O espaço brasileiro apresenta uma variedade de tipos climáticos, cujas características diferenciam e individualizam 

algumas regiões. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O clima subtropical úmido ocorre na região Sul; em geral, apresenta grandes amplitudes térmicas, chuvas bem distribuídas 

ao longo do ano e invernos com quedas acentuadas da temperatura. 
B) O clima tropical semiárido abrange o sertão nordestino e o norte de Minas Gerais; caracteriza-se por temperaturas elevadas 

e chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano. 
C) O clima equatorial úmido predomina na maior parte da região Norte, apresenta como característica temperaturas elevadas, 

baixa amplitude térmica e chuvas abundantes e bem distribuídas durante o ano. 
D) O clima tropical é encontrado em todo o território brasileiro e tem como característica marcante duas estações: o verão com 

poucas chuvas e o inverno com chuvas abundantes e temperaturas mais baixas. 
E) O clima litorâneo úmido ocorre, principalmente, no litoral leste e é controlado, sobretudo, pela Massa Tropical Atlântica. 
 
35. A vasta extensão do território brasileiro, com uma grande diversidade climática e morfológica, confere ao país uma 

extraordinária riqueza vegetal. Sobre os tipos de vegetação do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A Floresta Amazônica apresenta uma grande variedade de plantas e animais (biodiversidade), ocorre em área de clima 

equatorial e vegetação densa, com folhas perenes e latifoliadas (folhas largas). 
B) A Mata Atlântica, também chamada de Floresta Tropical, originalmente recobria extensa faixa do litoral brasileiro com uma 

vegetação perene, densa e heterogênea que foi bastante devastada. 
C) A Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais, encontrada na região Sul e nas áreas serranas do Sudeste, apresenta como 

espécie predominante o pinheiro-do-paraná ou araucária. Foi bastante devastada pela ação humana. 
D) A Caatinga ocupa uma área do Nordeste e da porção norte do Sudeste brasileiro. É constituída de árvores e arbustos, em 

geral espinhentos, que perdem as folhas na longa estação seca e cactáceas. As plantas são adaptadas à escassez de água da 
região, e sua biodiversidade encontra-se ameaçada pela ação humana. 

E) Os Cerrados são típicos e exclusivos da região Centro-Oeste. Suas árvores têm tronco retorcido, casca grossa e folhas 
pequenas. A área original está sendo reduzida para o plantio da soja e do milho. 

 
36. Após cinco séculos de história, ou de construção e reconstrução de espaços geográficos no Brasil, há grandes 

desigualdades regionais no que se refere à organização do espaço brasileiro. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) O Sudeste é a região mais urbanizada e industrializada do país. Nela se localizam as duas metrópoles globais do Brasil: Rio 

de Janeiro e São Paulo, cidades que se articulam intensivamente com os centros financeiros e industriais do mundo. Há, 
também, uma metrópole nacional: Vitória. 

B) A região Nordeste possui algumas regiões urbanas e industriais importantes (Salvador, Recife, Fortaleza) e áreas de 
agropecuária menos modernizada, se comparada com as do Sudeste e do Sul. 

C) Na região Norte, a paisagem natural encontra-se pouco modificada, mas não em toda a sua extensão. Grandes áreas foram 
desmatadas para a formação de pastagens, pela exploração mineral, pelo extrativismo da madeira e outras intervenções 
humanas. 

D) Somente a partir dos anos 1950, a região Centro-Oeste passou a ser mais povoada, principalmente em razão da construção 
de Brasília, da abertura de rodovias e da expansão da fronteira agropecuária em seu território. Atualmente, possui muitas 
fazendas de gado e de agricultura moderna, com predomínio do plantio de soja. 

E) A região Sul tem um espaço urbano e industrial importante, que se estende desde a Região Metropolitana de Curitiba até 
Blumenau, em Santa Catarina e outro que abrange a Região Metropolitana de Porto Alegre e se prolonga para o norte, 
tendo como centro o município de Caxias do Sul. Também possui um espaço agropecuário mais modernizado. 

 
37. Visando ao mercado consumidor europeu, ávido por açúcar, a agroindústria da cana-de-açúcar foi organizada na 

Zona da Mata do Nordeste com base no trinômio: latifúndio (grande propriedade rural), monocultura (cultura de 
um só produto) e trabalho escravo (de início, o indígena, depois, o negro africano). Sobre essa atividade econômica, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) As transformações do espaço natural foram causadas pela construção dos engenhos de açúcar e pela construção dos 

caminhos, que ligavam os engenhos até os portos marítimos de exportação do açúcar. Serviam, também, para receber 
mercadorias da Europa e para o desembarque de escravos trazidos da África. 
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B) A agroindústria da cana-de-açúcar no Nordeste foi uma atividade econômica que estimulou a fundação de povoados, vilas e 
cidades, como ocorreu, por exemplo, com a mineração, principalmente em Minas Gerais, e com a cafeicultura na atual 
Região Sudeste. 

C) A partir de meados do século XVII, a concorrência do açúcar produzido, nas Antilhas, a preço menor, pelos holandeses 
afetou a produção realizada no Nordeste do Brasil. Com o declínio, muitas áreas produtoras de açúcar no Nordeste 
entraram em crise, regredindo ao nível de economia de subsistência, tornando-se áreas de repulsão de população. 

D) Nas décadas finais do século XVII, em virtude da diminuição do comércio do açúcar, o reino português encontrou na 
mineração do ouro, principalmente no atual Estado de Minas Gerais, uma nova fonte de renda. 

E) O espaço açucareiro foi construído com estreita articulação com os espaços de criação de gado, pois este lhe garantia a 
compra da carne, couro e animais de tração, sendo, assim, um espaço dependente e subordinado ao espaço açucareiro. 

 
38. Sobre as atividades econômicas atuais das regiões Norte e Nordeste, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Existe a presença de indústrias nas grandes cidades do Nordeste, como por exemplo, de calçados, produtos elétricos e 

eletrônicos, petroquímica (polo petroquímico de Camaçari) e tecelagem. Destaque para o Distrito Industrial de Ilhéus 
(Bahia), Complexo Industrial de Suape (Pernambuco), Distrito Industrial de Maracanaú (Ceará). Na área de tecnologia, 
podemos destacar o Porto Digital do Recife, com ênfase na produção de softwares. 

B) O espaço geográfico do Agreste na região Nordeste é um espaço de monocultura do algodão, portanto também existe a 
presença de produção de milho, arroz, feijão, mandioca, café, frutas tropicais e agave. É também uma zona de criação de 
gado bovino para abastecer de leite e derivados as cidades da zona da mata. 

C) A fruticultura se instalou em certos trechos do sertão nordestino, graças à utilização de técnicas de irrigação. Duas áreas se 
destacam: a do Vale do rio Açu, no Rio Grande do Norte, e a do Vale Médio do Rio São Francisco, onde se localizam as 
cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). 

D) A Serra dos Carajás, situada no sul do Pará, se constitui na maior jazida conhecida de minério de ferro de alto teor do 
mundo. Abriga ainda grandes depósitos de ouro, cobre e alumínio, entre outros minérios. 

E) As cidades litorâneas do Nordeste possuem uma ótima infraestrutura turística (aeroportos, hotéis, pousadas, parques, etc). 
As praias se destacam pelas belezas naturais. Há também o turismo histórico-cultural, com cidades de arquitetura colonial 
(Recife, Olinda, Salvador, entre outras). 

 
39. A grande industrialização da atual região Sudeste na década de 1950 e nas décadas seguintes pode ser apontada 

como uma das causas da urbanização. Portanto, é necessário compreender que a urbanização não decorreu somente 
da industrialização. Ela foi, num primeiro momento, o elemento de atração da população rural, mas não é somente 
a indústria que atrai as populações. Existem outras causas. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os problemas existentes no campo ou na zona rural, como, por exemplo, os bons salários e as dificuldades encontradas pelo 

trabalhador rural para tornar-se proprietário de terras, fazem com que haja migrações de populações do campo para as 
cidades. 

B) A retração do setor de serviços atrai populações da zona rural como também de outras cidades do país que não possuem 
esse setor desenvolvido e diversificado. 

C) A chegada da televisão no país, no início da década de 1950, mostrando o modo de vida das grandes cidades, em filmes, 
telenovelas, telejornais, não despertou nos jovens o desejo de conhecer e viver a vida retratada na televisão. 

D) A proximidade da assistência médica e hospitalar e de escolas em todos os níveis e a possibilidade de obter melhores 
rendimentos financeiros incentivaram as migrações para as cidades. 

E) À medida que a população urbana aumenta, há um decréscimo de escolas, postos de saúde, meios de transporte, agências 
bancárias, táxis, habitações e outros serviços, gerando, assim, uma menor oferta de emprego. 

 
40. A imigração estrangeira foi muito importante para a produção de espaços geográficos no Brasil, principalmente na 

região Sul. Sobre essa temática, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Em 1808, formou-se a primeira corrente de colonos, constituída de imigrantes portugueses, vindos principalmente do 

Arquipélago de Açores. As 1500 famílias de açorianos, que imigraram para o Brasil nesse período fixaram-se no litoral do 
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, dedicando-se, principalmente, à pesca e à agricultura de subsistência. 

B) Em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, o problema da falta de mão de 
obra para a cafeicultura se agravou e, como consequência, o preço aumentou. A solução encontrada pelos fazendeiros e 
pelo governo foi a imigração estrangeira. 

C) Em São Paulo, a cultura cafeeira atraía imigrantes com a possibilidade de se tornarem pequenos proprietários de terras; no 
Sul, a possibilidade de trabalhar como assalariados era um dos fatores, que influenciavam na atração de alemães, italianos, 
poloneses e ucranianos. 

D) No Rio Grande do Sul, os imigrantes italianos dedicaram-se, principalmente, à cultura e à industrialização da vinha (uva). 
Muitos dos seus núcleos iniciais se transformaram em cidades importantes, como Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do 
Sul. 

E) A partir de 1878, houve a imigração de poloneses e ucranianos, que se fixaram no Paraná, em Curitiba e nas proximidades 
de Ponta Grossa, Castro, Lapa e Avaí. 

 


