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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          

                             

 

 

 

EENNSSIINNOO  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 objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o nível de escolaridade impressos 

estão de acordo com sua opção. 

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

ou preta.  

 Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-

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

 Você só poderá retirar-se da sala 3 (três) horas após o início da Prova. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o recinto 

de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

 

BOA SORTE ! 
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

 

Texto 01 para as questões de 01 a 05. 

 

O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 
 

Atualmente, muito se fala sobre a igualdade social, a igualdade de nossos direitos. De fato, é um direito de todos. 

Deveríamos ter os mesmos direitos à saúde, educação, alimentação e cultura. Entretanto, o que percebemos é que muito 

se fala sobre o direito a igualdade e nos esquecemos do respeito às diferenças. Na verdade, somos todos diferentes. 

Cada indivíduo com suas peculiaridades, raça, credo, política, valores e costumes. Somos um povo diferente e, portanto, 

precisamos conviver com as diferenças da melhor forma possível. O respeito ao outro e as suas peculiaridades é 

fundamental, pois através deste respeito temos a possibilidade de contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa.  
Disponível  em: https://www.bing.com/search?q=imagens+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=imagens+&sc=8-

8&sk=&cvid=1CED47306B62495C83324C162B9. Acesso em: 16 de maio de 2019. 

 

01. Segundo o texto, 
 

A) respeitar é conviver em clima de permanente contestação. 

B) como somos diferentes uns dos outros, é impossível um convívio em paz. 

C) o respeito às diferenças é pouco percebido e não valorizado. 

D) precisamos no desrespeito construir uma sociedade justa. 

E) sempre se falou muito sobre o respeito e os direitos humanos. 

 

 

02. Em uma das passagens do texto 01, o autor cometeu um erro em relação ao emprego da crase. Assinale a alternativa 

que indica essa passagem. 
 

A) “Deveríamos ter os mesmos direitos à saúde, educação, alimentação e cultura.” 

B) “O respeito ao outro e as suas peculiaridades é fundamental...” 

C) “e, portanto, precisamos conviver com as diferenças da melhor forma possível.” 

D) “Entretanto, o que percebemos é que muito se fala sobre o direito a igualdade...” 

E) “pois através deste respeito temos a possibilidade de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa”. 

 

 

03. Ao criar o título RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, o autor produziu um texto que contém exemplo de regência 

nominal. Em qual alternativa, os termos sublinhados NÃO são exemplo desse tipo de regência? 
 

A) Pedro erra sempre por não respeitar as diferenças.  

B) Todos os dias, Marina lutava para se manter fiel aos seus princípios. 

C) Eles tinham necessidade de aplausos para prosseguir. 

D) Joaquina sempre estava atenta a tudo e a todos. 

E) O mendigo daquela esquina era digno de pena. 

 

 

04. Observe o trecho abaixo: 
 

“Deveríamos ter os mesmos direitos à saúde, educação, alimentação e cultura.” 

 

Nesse trecho, as vírgulas existentes separam  

 

A) termos que explicam o antecedente. 

B) orações coordenadas assindéticas. D) orações que têm sentido próprio. 

C) termos intercalados. E) elementos de uma mesma função sintática. 

 

 

05. No trecho abaixo:  
 

“Entretanto, o que percebemos é que muito se fala sobre o direito a igualdade...” 

 

o termo sublinhado exprime sentido de  

 

A) oposição. B) alternância. C) conclusão. D) adição. E) explicação. 

 

https://www.bing.com/search?q=imagens+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=imagens+&sc=8-8&sk=&cvid=1CED47306B62495C83324C162B9
https://www.bing.com/search?q=imagens+&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=imagens+&sc=8-8&sk=&cvid=1CED47306B62495C83324C162B9
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Texto 02 para as questões 06 e 07. 
 

“Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de 

bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá.”   
(Charles Chaplin) 

 

06. Sobre o trecho acima, segundo o autor, 

 

A) precisamos entender melhor de máquinas. 

B) a inteligência não deve ser desenvolvida. 

C) o homem precisa agir mais com o coração do que com a razão. 

D) a violência atual se justifica pelo excesso de tecnologias. 

E) as pessoas são excessivamente bondosas e ternas. 

 

 

07. Observe o trecho abaixo: 

 

“Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco.” 

 

Em ambas as orações, os verbos se encontram no tempo presente. Em qual alternativa, ambos os verbos se encontram 

em tempo que expressa que a ação ainda vai acontecer? 

 

A) Pensaremos demasiadamente e sentíamos muito pouco. 

B) Pensávamos demasiadamente e sentíamos muito pouco. 

C) Pensaríamos demasiadamente e sentimos muito pouco. 

D) Pensaremos demasiadamente e sentiremos muito pouco. 

E) Pensávamos demasiadamente e sentiríamos muito pouco. 

 

 

08. Sobre a imagem abaixo: 

 

 
Disponível em: 

https://www.bing.com/images/search?q=imagens+com+erros+gramaticais&id=97F429221BA0DEE215C1C737B2619317FF3105F6&FORM=IQFRBA  

Acesso em: 16 de maio de 2019. 
 

É CORRETO afirmar que ela contém 

 

A) 01 erro de ortografia. 

B) 01 erro de regência nominal. 

C) 02 erros de concordância. 

D) 01 erro de regência verbal. 

E) 02 erros de pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=imagens+com+erros+gramaticais&id=97F429221BA0DEE215C1C737B2619317FF3105F6&FORM=IQFRBA
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09. Observe a imagem abaixo: 

 

 
Disponível em: 

https://www.bing.com/images/search?q=imagens+com+erros+gramaticais&id=97F429221BA0DEE215C1C737B2619317FF3105F6&FORM=IQFRBA. 
Acesso em:16 de maio de 2019. 

 

Nela, existe erro de 

 

A) crase. 

B) pontuação. D) acentuação, apenas. 

C) concordância, apenas. E) regência, apenas. 

 

 

10. Observe abaixo trecho de música de Vinicius de Moraes: 
 

.  
Disponível em: https://www.pensador.com/frases_de_vinicius_de_moraes/. Acesso em: 16 de maio de 2019. 

 

Para o autor,  

 

A) a alegria e a tristeza precisam existir na vida humana. 

B) um coração triste produz luz no coração. D) um coração iluminado revela tristeza aos outros. 

C) a tristeza supera a alegria. E) nada melhor que a alegria na vida das pessoas. 

 

 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

 

11. Se ,  assinale a alternativa que indica a expressão CORRETA. 

 

A) a + b = b – c 

B) 5a + b = b + 5c D) 5(a + b) = 5c 

C) 2(a – c) = b –  E) a + b – c = 13c 

 

 

12. O valor da expressão  é igual a 

 

A) 101 

B) 91 D) 26 

C) 82 E) 17 

 

https://www.bing.com/images/search?q=imagens+com+erros+gramaticais&id=97F429221BA0DEE215C1C737B2619317FF3105F6&FORM=IQFRBA
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-1P9OernNgps/VmVfayRgdvI/AAAAAAAAM3I/IrvIjZC4NHY/s500/vinicius-moraes.jpg&imgrefurl=https://www.frasesfamosos.com.br/2015/12/e-melhor-ser-alegre-que-ser-triste.html&docid=-NeosGQjqUucDM&tbnid=e6XzIrVz7nXSgM:&vet=10ahUKEwikvdCOg6PiAhWOHbkGHarKBv8QMwioAShaMFo..i&w=500&h=281&bih=643&biw=1366&q=frases%20de%20vinicius%20de%20moraes%5b&ved=0ahUKEwikvdCOg6PiAhWOHbkGHarKBv8QMwioAShaMFo&iact=mrc&uact=8
https://www.pensador.com/frases_de_vinicius_de_moraes/
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13. Um retângulo tem área igual a 32 cm2. Um dos lados dessa figura mede o dobro do outro. Nessas condições, esses 

lados medem, respectivamente, 

 

A) 4 cm e 8 cm. 

B) 2 cm e 16 cm. D) 1 cm e 32 cm. 

C) 12 cm e 20 cm. E) 7 cm e 5 cm. 

 

 

14. Um carro passa no ponto A, às 13 h 21 min 42 e, passa no ponto B, às 14 h 02 min. 2 s. O intervalo de tempo gasto 

por esse carro entre os pontos A e B, é igual a 

 

A) 1 h 19 min 30 

B) 1 h 21 min 20 D) 40 min 20 

C) 40 min 30 E) 41 min 320 

 

 

15. Se um litro de determinado suco equivale a oito copos, então a capacidade de cada copo é dada por 

 

A) 1,25 L. B) 0, 125 L. C) 1,25 mL. D) 1,25 dL. E) 125 mL. 

 

 

16. Dos 20 clubes do Campeonato Nacional da Série B, só o Sport Clube do Recife está participando como 

representante de Pernambuco.  

Nessas condições, a razão que indica a possiblidade de esse clube vir a ser campeão é igual a 

 

A) 10 para 10 

B) 1 para 10 

C) 10 para 20 

D) 1 para 20 

E) 20 para 1 

 

 

17. O Valor de um prêmio na Lotofácil foi de R$ 720.000,00 em que esse prêmio vai ser repartido entre dois amigos que 

fizeram um bolão de maneira que a razão entre o mais novo e o mais velho seja de 0,6. Nessas condições, o mais 

novo e o mais velho receberam, respectivamente, 

 

A) R$ 250.000,00 e R$ 470.000,00 

B) R$ 270.00,00 e R$ 450.000,00 

C) R$ 300.000,00 e R$ 420.000,00 

D) R$ 350.000,00 e R$ 370.000,00 

E) R$ 360.000,00 e R$ 360.000,00 

 

 

18. Um muro é construído por dois pedreiros em quinze dias. Esse mesmo muro, se construído por cinco pedreiros, 

levará um tempo de quantos dias? 

 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

 

19. Com a formação de Estudos Gerais, você exerce uma profissão por conhecimentos práticos. Um técnico, no 

exercício dessa mesma profissão, recebe um salário de R$ 2 250,00. Porém, você recebe 28 % a menos que esse 

técnico. Nessas condições, o seu salário tem uma diferença de 

 

A) R$ 630,00 

B) R$ 650,00 D) R$ 690,00 

C) R$ 670,00 E) R$ 710,00 
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20. Um banco emprestou a quantia de R$ 1 200,00 a uma taxa de 15 % ao ano, por um período de 2 meses. Passados os 

dois meses, os juros envolvidos nessa transação financeira são de 

 

A) R$ 30,00 

B) R$ 36,00 D) R$ 120,00 

C) R$ 45,00 E) R$ 360,00 

 

EESSTTUUDDOOSS  SSOOCCIIAAIISS  

 

HISTÓRIA 

 

21. O início da colonização lusa em terras da América portuguesa ficou restrito às áreas litorâneas onde se construíram 

entrepostos comerciais, geralmente fortificados, cujo objetivo era o de centralizar o comércio dos produtos locais 

para o reino. A questão se refere  

 

A) às Alfândegas. B) às Feitorias. C) aos Faróis. D) à Zona Comercial. E) aos Mercados. 

 

 

22. A colonização de parte importante das zonas sertanejas da América portuguesa se deu através de excursões 

financiadas por particulares e compostas, em sua maioria, por portugueses e índios, com o objetivo de apresar 

indígenas, encontrar pedras e metais preciosos, conquistar novas terras. Essas excursões ficaram conhecidas por 

 

A) Entradas. B) Missões. C) Bandeiras. D) Quilombos. E) Reduções. 

 

 

23. Para o cargo de governador, foi nomeado o conde João Maurício de Nassau, que chegou ao Recife, em janeiro de 

1637. No período em que governou o Brasil-holandês, entre 1637 a 1644, Nassau procurou estabelecer uma 

administração eficiente e um bom relacionamento com os senhores de engenho da região. Desse modo, foram 

colocados à disposição dos proprietários de engenho recursos financeiros, para serem utilizados na compra de 

escravos e de maquinário para o fabrico do açúcar. (https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/invasao-

holandesa-portugal-perde-pernambuco-para-holanda.htm?cmpid=copiaecola).  

Dentre as realizações do governo nassauviano, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Foi criada a primeira universidade da América, com o objetivo de prestar serviços educacionais aos filhos da Casa de 

Orange. 

B) Promoveram a industrialização dos engenhos, trocando as antigas moendas movidas à tração animal por modernas 

máquinas a vapor. 

C) Institucionalizou o Calvinismo como culto oficial, proibindo a manifestação de qualquer outra religião. 

D) Promoveu uma perseguição violenta contra os judeus que já habitavam as terras da capitania de Pernambuco, confiscando 

seus bens e terras. 

E) Instalou a Câmara dos Escabinos, que tinha como função legislar e julgar casos de primeira instância.  

 

 

24. Os holandeses, após o fracasso em Salvador, conseguiram invadir Olinda e Recife, onde permaneceriam até 1654. 

Os luso-brasilieros, todavia, produziram grande resistência, sendo consenso que até 1637 os holandeses ainda não 

tinham o controle de fato da extensa parte do litoral brasileiro que iam, aproximadamente, dos atuais estados de 

Sergipe ao Maranhão. Dentre as causas da Invasão Holandesa, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A efetivação da União Ibérica 

B) O comércio de metais preciosos D) O declínio do comércio de açúcar 

C) O tráfico Atlântico de Indígenas E) O acordo franco-batavo de expansão marítima 

 

 

25. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram à América portuguesa, trazidas da ilha da Madeira, por Martim 

Afonso de Sousa, em 1533. Todavia, foi na região que hoje se chama Nordeste, especialmente na capitania de 

Pernambuco, que a economia açucareira se estabeleceu. Durante dois séculos, o açúcar formou a base da economia 

colonial, sendo o principal produto de exportação dessa colônia lusitana. Além do açúcar, assinale a alternativa 

CORRETA que contém outros produtos de exportação do Brasil Colônia. 
 

A) Fumo, Seda e Escravos. 

B) Escravos, Café e Ouro. D) Mandioca, Café e Seda. 

C) Ouro, Açúcar e Mandioca. E) Fumo, Café e Escravos. 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/invasao-holandesa-portugal-perde-pernambuco-para-holanda.htm?cmpid=copiaecola
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/invasao-holandesa-portugal-perde-pernambuco-para-holanda.htm?cmpid=copiaecola
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26. “Na cidade do Porto, outro grupo insatisfeito com a permanência da Corte no Brasil constitui a Junta Provisional do 

Governo Supremo do Reino. Membros do clero, da nobreza e do Exército redigiram um “Manifesto da Nação Portuguesa 

aos Soberanos e Povos da Europa" onde reafirmava a fidelidade ao Rei, mas exigiam a promulgação de uma Constituição 

que limitasse o poder do soberano. Outras cidades aderem ao movimento e, em 28 de setembro, são convocadas as eleições 

para formar a Corte Constituinte”.  

A chamada “Revolução Liberal do Porto”, ocorrida em 1820, na cidade portuguesa do Porto, foi uma das causas da 

 

A) Confederação do Equador.  

B) Guerra Cisplatina. D) Deposição de Dom João VII. 

C) Independência do Brasil. E) Invasão Napoleônica. 

 

 

27. O Período Regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o Primeiro e o Segundo Reinado. 

Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador D. Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho 

no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que garantiu a 

coroação de D. Pedro II como imperador do Brasil.  
(https://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm)  

Assinale a alternativa CORRETA no que tange a esse período. 

 

A) Teve como uma de suas principais características o aprofundamento do autoritarismo e centralização política, se comparado 

ao Primeiro Reinado. 

B) O fato de o príncipe herdeiro não ser brasileiro, havia nascido em Portugal, fizera com que ele só pudesse assumir o trono 

após completar 15 anos. 

C) Apesar da curta duração, o período regencial foi marcado pela continuidade, uma vez que os congressistas escolhidos para 

compor a Regência trina Provisória acabaram por ficar no cargo de regentes até o final do Período Regencial.  

D) Durante a Regência Trina Permanente, podem-se destacar alguns acontecimentos, como: criação da Guarda Nacional, fim 

do Poder Moderador, criação das Assembleias Legislativas Provinciais. 

E) Antes preterido pelos senadores, José Bonifácio saiu fortalecido por defender a descentralização administrativa, sendo eleito 

como único regente em 1835.   

 

 

28. “Localizada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, a região foi marcada por essas disputas em razão da presença de 

uma rica floresta e uma grande região dedicada à plantação de erva-mate... Além disso, sob a liderança do empresário 

estadunidense Percival Farquhar, a Brazil Railway Company comprou uma extensa área para construção desta estrada, 

onde diversas famílias já estavam instaladas, viabilizaram o processo de desocupação das terras...”   
(https://brasilescola.uol.com.br) 

“Aos poucos, construiu-se em torno de Antônio Conselheiro e seus adeptos uma imagem equivocada de que todos eram 

"perigosos monarquistas" a serviço de potências estrangeiras, querendo restaurar no país o regime imperial, devido, entre 

outros, ao fato de o Exército Brasileiro sair derrotado em três expedições...”  
(https://www.sohistoria.com.br)  

Os dois trechos acima, tratam, respectivamente, da 

 

A) Guerra do Sul e Guerra de Canudos. 

B) Guerra de Canudos e Insurreição Sertaneja. 

C) Guerra do Contestado e Guerra do Sul. 

D) Guerra do Contestado e Insurreição Sertaneja. 

E) Guerra do Contestado e Guerra de Canudos. 

 

 

29. “...um documento revelado pelo governo brasileiro, que continha um suposto plano para a tomada do poder pelos 

comunistas. Supostamente apreendido pelas Forças Armadas, anunciava uma nova insurreição armada... A invasão 

comunista previa a agitação de operários e estudantes, a liberdade de presos políticos, o incêndio de casas e prédios 

públicos, manifestações populares que terminariam em saques e depredações, além da eliminação de autoridades civis e 

militares que se opusessem à tomada do poder.”  

O texto citado trata do “Plano Cohen”, uma farsa criada por setores da sociedade brasileira que a pretexto de um 

levante comunista, possibilitou a(o) 

 

A) Ditadura Militar no Brasil. 

B) Estado Novo Varguista. 

C) Governo Comunista de João Goulart. 

D) deposição de João Goulart. 

E) renúncia de Getúlio Vargas. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeiro-reinado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/segundo-reinado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-golpe-maioridade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm
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30. “Os anos de 1984 e 1985 foram divisores de águas na História do Brasil, pois viviam-se os últimos momentos de 

uma ditadura militar que havia se iniciado há duas décadas. Diversos fatos simbolizam esse processo de abertura política, 

mas um dos mais importantes foi o movimento pelas "Diretas Já". O nome do movimento refere-se às eleições que 

ocorreriam em 1985 para a Presidência da República, para as quais os movimentos de oposição ao Regime Militar 

clamavam pelo voto direto.”  
(https://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/)  

Em qual governo da ditadura civil-militar do Brasil se deu esse movimento? 

 

A) Castelo Branco 

B) Garrastazu Médici D) João Figueiredo 

C) Ernesto Geisel E) Costa e Silva 

 

 

31. Sobre o Nordeste do Brasil, analise as proposições abaixo: 

 

I.  A cultura da cana-de-açúcar representou uma importante atividade econômica para a região. 

II.  Com climas quentes e úmidos, a porção Leste apresenta grande biodiversidade com suas matas de araucária.  

III.  Possui historicamente preocupantes taxas de mortalidade infantil em relação às demais regiões do Brasil. 

IV.  É formado por sete importantes estados com vasta orla marítima e grande potencial turístico.  

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) III e IV, apenas. 

C) I, II e III, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

 

32. Assinale a alternativa que NÃO se refere à Região Centro-Sul. 

 

A) Apresenta os maiores índices de semiaridez do Brasil. 

B) Contempla os espaços mais urbanizados e industrializados do Brasil. 

C) Teve, na produção do café, uma importante fonte de riqueza. 

D) Tem como exemplos estados com grande potencial tecnológico. 

E) O cultivo da uva no Rio Grande do Sul gera uma importante produção de vinhos. 

 

 

33. Sobre o espaço pernambucano, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Possui mais de dez milhões de habitantes, conforme estimativa em 2015. 

B) É constituído de uma rede hidrográfica com rios temporários, como o São Francisco. 

C) Tem em sua capital, Recife, significativos índices de densidade demográfica. 

D) Congrega climas temperados e tropicais de altitude nas regiões litorâneas. 

E) O litoral de quase 100km de extensão está entre os maiores do Brasil. 

 

 

34. Analise as proposições sobre a Amazônia: 

 

I.  A grande biodiversidade da Amazônia é um importante fator para que se definam práticas de extrativismo 

sustentáveis.  

II.  O clima predominante na região é o equatorial e se caracteriza por altas taxas de chuva e climas muito baixos no 

inverno. 

III.  Desmatamentos e queimadas ameaçaram a Amazônia no século passado. Atualmente, todo seu território é 

preservado. 

IV.  A população reside, em sua maioria, em aglomerados urbanos de zonas rurais e parques de proteção ambiental. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) III e IV, apenas. 

C) I, II e III, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/regime-militar/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/abertura-politica/
https://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/
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35. Sobre o espaço geográfico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os elementos naturais e humanos constituem a compreensão do espaço geográfico. 

B) O conceito de paisagem difere de espaço geográfico por contemplar elementos ligados à cidade. 

C) A formação do espaço geográfico é estática em decorrência das leis universais da física. 

D) O espaço geográfico é resultado das interações nas sociedades humanas do passado. Na atualidade, chamamos de 

metrópole. 

E) Espaço e território possuem os mesmos conceitos para a ciência geográfica do nosso cotidiano. 

 

 

36. Sobre a representação da leitura do espaço, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As representações de altitudes em um terreno podem ser visualizadas num Mapa Hipsométrico. 

B) Podem-se identificar estados e municípios, bem como as nações e suas capitais com delimitações num Mapa Político.  

C) Para a representação de pequenas áreas (escolas, bairros ou moradias) com seus detalhes, pode-se utilizar uma Planta. 

D) A reprodução de espaços em três dimensões permite a identificação de maiores detalhes, em modelos Tridimensionais ou 

Maquetes. 

E) A representação de todo o Planeta é contemplada a partir de projeções chamadas cartas topográficas. 

 

 

37. Analise as proposições sobre coordenadas geográficas: 

 

I.  Paralelos e Meridianos são linhas imaginárias importantes para a localização de algum ponto na superfície da 

Terra. 

II.  A Latitude varia entre zero e noventa graus a Norte e a Sul. 

III.  A Linha do Equador é conhecida como cota zero de Latitude. 

IV.  O Meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios (Leste e Oeste), 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) I, II e III, apenas. 

D) III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV.  

 

 

38. Sobre o Planeta Terra e o Universo, analise as proposições abaixo: 

 

I. A Terra e demais planetas do sistema solar pertencem à galáxia chamada Via Láctea. 

II. Planetas como Mercúrio, Marte, Saturno e Vênus também constituem o sistema solar. 

III. Meteoros, estrelas, planetas e cometas são exemplos de corpos celestes. 

IV. De todos os corpos celestes da Via Láctea, a Terra é o que apresenta maior massa. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) I, II e III, apenas. 

D) III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV.  

 

 

39. Sobre a população brasileira, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A contagem da população no Brasil é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

B) Em linhas gerais, as maiores concentrações populacionais do Brasil ocorrem em regiões urbanas. 

C) Pode-se dizer que o processo de industrialização contribuiu para o crescimento da população urbana. 

D) Em virtude de sua extensão territorial, a Região Norte detém as maiores taxas populacionais do Brasil. 

E) O Brasil apresenta distribuição irregular de sua população em decorrência de fatores históricos de povoamento. 
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40. Sobre climas, é CORRETO afirmar que o Brasil apresenta climas 

 

A) diversos, possibilitados por uma significativa dimensão territorial. 

B) temperados na maior parte das suas regiões. 

C) intensos que deflagram tsunamis e terremotos. 

D) desérticos em sua porção central e no Norte. 

E) de monções nas regiões de maior altitude. 
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