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01. A Primeira Revolução Industrial provocou uma grande transformação no espaço geográfico. A esse
respeito, leia as afirmações abaixo.

I. Aconteceu um intenso processo de urbanização, e as cidades passaram a comandar as
atividades econômicas e a organização do espaço geográfico.

II. Com a ampliação da divisão internacional do trabalho, alguns países europeus
especializaram-se na produção industrial, controlando o mercado mundial de produtos
industrializados.

III. Aconteceram grandes mudanças no modo de produção, sem implicações na organização
política e territorial da Europa.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I é verdadeira.
B) Apenas III é verdadeira.
C) Apenas I e II são verdadeiras.
D) Apenas II e III são verdadeiras.
E) I, II e III são verdadeiras.

Questão 01, alternativa C
A questão 01 está relacionada ao item II. 18, 25 e 26 do programa. Analisa as transformações que
ocorreram no espaço geográfico, a partir da Primeira Revolução Industrial. Está correto o item C que
corresponde às afirmativas I e II. Ocorre um intenso processo de urbanização, através das migrações
campo-cidade e o meio urbano passa a concentrar as indústrias e os serviços modernos. As cidades
passam  a dominar o meio rural e estabelece-se um sistema de redes urbanas. Com a Revolução
Industrial vai acontecer uma ampliação da divisão internacional do trabalho. Alguns países europeus,
tais como, Inglaterra, França, Holanda, entre outros, passam a se especializar na produção industrial,
controlando o mercado mundial desses bens, e importando produtos primários de suas colônias.

02. A globalização é considerada por alguns estudiosos como a expressão máxima das relações do
sistema capitalista em nível mundial. A esse respeito, analise as afirmações abaixo.

I. Na ampliação dos investimentos das empresas, não importa a origem do capital, mas as
alianças entre empresas e países para a abertura de novos mercados.

II. A globalização ampliou o poder político dos Estados Nacionais e possibilitou o
desaparecimento dos conflitos entre países.

III. A modernização tecnológica possibilitou a internacionalização dos sistemas produtivos,
financeiros e das comunicações.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I é verdadeira.
B) Apenas III é verdadeira.
C) Apenas I e II são verdadeiras.
D) Apenas I e III são verdadeiras.
E) I, II, e III são verdadeiras.

Questão 02, alternativa D
A questão 02 corresponde ao item II. 33, 34 e 35 do programa. Trata de alguns aspectos da globalização
da economia. Está correta a alternativa D que corresponde às afirmativas I e III. O processo de
globalização propiciou o fim das barreiras comerciais e a ampliação dos investimentos das empresas a
nível mundial, através de alianças entre empresas e bloco de países, para a abertura de novos mercados.
O desenvolvimento tecnológico mudou a estrutura dos sistemas produtivos, mais profundamente
modificados pela descoberta e utilização da informática. A modernização das comunicações, além de
integrar países e empresas, tornou os investimentos financeiros instantâneos.

03. Sobre as empresas multinacionais e sua atuação em escala mundial, na atualidade, é correto afirmar que:

A) vem acontecendo uma ampla distribuição geográfica dos investimentos e a mundialização das
aplicações financeiras.

B) todos os lucros dessas empresas voltam para serem reinvestidos nos seus países de origem.
C) a estrutura de produção tem pouca relação com o desenvolvimento científico, tecnológico e

informacional.
D) a aliança entre as empresas tem dificultado a ampliação e a garantia de novos mercados.
E) com a associação de muitas empresas, foi possível eliminar, na sua totalidade, a existência de

holdings e cartéis.
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Questão 03, alternativa A
A questão 03 trata do conteúdo II. 33 e 34 do programa e analisa alguns aspectos das empresas
multinacionais e sua atuação em escala mundial. Está correta a alternativa A, porque há uma
disseminação geográfica dos investimentos e das aplicações financeiras de empresas multinacionais em
escala mundial.

04. A partir de 1970, surgiram novas culturas no espaço agrário brasileiro, como, por exemplo, a soja.
Sobre esse produto, assinale a alternativa correta.

A) Cultura produzida por grandes empresas rurais e destinada, principalmente, ao mercado externo.
B) Cultura produzida em pequenas propriedades e, principalmente, para o mercado interno.
C) Cultura de subsistência, produzida, principalmente, na região Centro-Oeste do país.
D) Cultura produzida em escala comercial e dominante na Zona da Mata nordestina.
E) Cultura produzida em escala familiar utilizando muita mão-de-obra.

Questão 04, alternativa A
A questão 04 aborda o item III. 6, 7 e 8 do programa e refere-se ao cultivo da soja, de amplo
crescimento no Brasil, a partir de 1970. Está correta a alternativa A, porque a soja é produzida por
grandes empresas rurais em escala comercial, principalmente, para o mercado externo.

 05. A economia básica do Brasil, durante os períodos Colonial e Imperial, esteve voltada para o comércio
de exportação. Assinale a alternativa que caracteriza o espaço geográfico brasileiro, nessa época.

A) Havia intensos fluxos rodoviários e ferroviários entre as regiões brasileiras.
B) Os espaços regionais achavam-se integrados através de intensos fluxos rodoviários.
C) O transporte ferroviário possibilitou o desenvolvimento de intenso mercado interno.
D) Os espaços regionais achavam-se integrados através dos fluxos de transporte fluvial.
E) As regiões eram isoladas e o comércio externo se fazia através do transporte marítimo.

Questão 05, alternativa E
A questão 05 refere-se ao item III. 6 e 7 do programa e requer conhecimentos sobre a economia básica
do Brasil, durante os períodos Colonial e Imperial. Está correta a alternativa E, pois as regiões eram
relativamente isoladas umas das outras não havendo um espaço geográfico integrado. Os caminhos
terrestres e as ferrovias que existiam ligavam as áreas de produção agrícola ou de mineração aos portos,
e o comércio externo se fazia através do transporte marítimo.

06. A chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica fez surgir novos
processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas.
A esse respeito, marque a alternativa correta.

A) As novas tecnologias favoreceram a informatização do processo produtivo e a ampliação do
emprego de modo geral.

B) Surgiu o fordismo: conjunto de métodos para a produção em série, com os quais o operário
produz mais em menos tempo.

C) O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização do operário torna-se
fundamental.

D) Um método mais ágil e flexível, foi desenvolvido, adaptado ao mercado, que prioriza o controle
de qualidade, conhecido por just-in-time.

E) A habilidade do trabalhador está restrita a uma única tarefa, favorecendo o aumento da
produtividade, método conhecido como “taylorismo”.

Questão 06, alternativa D
A questão 06 vincula-se ao item II. 31, 33 e 34 do programa. Aborda os novos processos de produção e
as grandes mudanças nas relações de trabalho, dentro das empresas capitalistas, com a chamada Terceira
Revolução Industrial. É verdadeira a alternativa D, pois as empresas desenvolveram novos métodos de
produção, mais ágeis e flexíveis, em que as características das mercadorias podem ser modificadas com
rapidez em função das exigências do mercado de consumo. Esse sistema de produção, conhecido por
“just-in-time” (tempo justo), além da eficiência, está diretamente relacionado à capacidade do mercado.
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07. Assinale a alternativa em que todos os municípios citados fazem parte da Região Metropolitana de
Fortaleza.

A) Maranguape, Maracanaú, Baturité e Fortaleza.
B) Caucaia, Pacatuba, Eusébio e São Gonçalo do Amarante.
C) Aquiráz, Eusébio, Canindé e Horizonte.
D) Pacajus, Guaiúba, Quixadá e Maracanaú.
E) Cascavel, Chorozinho, Itaitinga e Pacatuba.

Questão 07, alternativa B
A questão 07 aborda o item III. 8 do programa e requer conhecimentos sobre a Região Metropolitana de
Fortaleza que está, hoje, constituída, além de Fortaleza, pelos seguintes municípios: Aquiraz, Pacatuba,
Maranguape, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e São
Gonçalo do Amarante. Assim sendo, está correta a alternativa B.

08. Com relação ao espaço geográfico cearense, assinale a alternativa correta.

A) As condições climáticas e o relevo aplainado das depressões sertanejas favorecem a presença de
elevadas densidades demográficas.

B) Os modernos projetos de irrigação na Chapada do Apodi vêm empregando muita mão-de-obra na
região, sobretudo de trabalhadores permanentes.

C) Na região do Cariri, a maioria das propriedades rurais é do tipo latifúndio e lá se encontram as
mais baixas densidades demográficas.

D) A planície litorânea, as serras úmidas, a depressão sertaneja e as chapadas se diferenciam apenas
nos seus aspectos naturais.

E) O Planalto da Ibiapaba, de clima úmido e sub-úmido, é uma região essencialmente agrícola, que
apresenta elevadas densidades demográficas.

Questão 08, alternativa E
A questão 08 trata do conteúdo do item III.1, 2 e 8 do programa. Analisa o espaço geográfico cearense.
Está correta a alternativa E, porque a região do Planalto da Ibiapaba, de clima úmido e sub-úmido, é
tradicionalmente  de produção agrícola e apresenta elevadas densidades demográficas.

09. Assinale a alternativa que indica, de forma correta, exemplos de processos que englobam a ação de
agentes externos na formação do relevo terrestre.

A) Tectonismo, deposição, falhamento.
B) Terremoto, vulcanismo, assoreamento.
C)  Erosão, transporte, sedimentação.
D)  Dobramento, aluvionamento, erupção.
E)  Vulcanismo, falhamento , tectonismo.

Questão 09, alternativa C
A questão 09 está relacionada ao item II. 1 e 4 do programa e aborda fenômenos naturais que envolvem
a ação dos agentes externos responsáveis pela modelagem do relevo terrestre. A alternativa correta é a
C, pois a erosão, o transporte e a sedimentação constituem exemplos de processos que englobam a ação
dos agentes externos, que atuam na geomorfogênese, ou seja, na formação do relevo terrestre.
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 10.Analise o mapa abaixo que representa as médias anuais de precipitação no Estado do Ceará.

CONTI,  J. B., Clima e Meio Ambiente, Atual Editora, São Paulo, 1998

Questão 10, alternativa D
O tema da questão 10 está vinculado ao item III. 1 e 5 do programa e trata de condições climáticas do
estado do Ceará, mais especificamente da distribuição regional dos índices de precipitações
pluviométricas. A opção correta é a D, pois, conforme pode ser observado no mapa, é na sub-região dos
Inhamuns onde ocorrem as menores médias anuais de chuvas, com índices iguais e inferiores a 600 mm/ano.

11. Observe o mapa abaixo.

CONTI,  J. B., Clima e Meio Ambiente, Atual Editora, São Paulo, 1998

Indique a alternativa que representa, corretamente, o domínio morfoclimático brasileiro em que há
uma significativa ocorrência de clima equatorial superúmido.

A) Caatingas.
B) Cerrado.
C) Amazônico.
D) Araucárias.
E) Pampas.

Assinale a alternativa que indica, correta-
mente, a sub-região cearense onde há os
menores índices pluviométricos.

A) Cariri.
B) Litoral.
C) Serras.
D) Inhamuns.
E) Ibiapaba.
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Questão 11, alternativa C
A questão 11 aborda temas envolvendo os itens II.6 e III.2  do programa. Apresenta como opção correta
a C, pois, conforme pode ser conferido no mapa, é no domínio morfoclimático amazônico que se
destaca o clima equatorial superúmido no território brasileiro.

12. Sobre aspectos ambientais e conservacionistas, analise as afirmativas a seguir.

I. Os ambientes flúvio-marinhos ou manguezais são áreas consideradas estáveis e, portanto,
adequadas à ocupação humana.

II. O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) constitui um instrumento que objetiva o
conhecimento, gerenciamento e preservação do meio ambiente.

III. O sistema de rotação de culturas e o plantio em curvas de nível são exemplos de práticas
predominantes das monoculturas agroindustriais.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

A) Apenas I é verdadeira.
B) Apenas II é verdadeira.
C) Apenas III é verdadeira.
D) Apenas I e II são verdadeiras.
E) Apenas II e III são verdadeiras.

Questão 12, alternativa B
Os temas constantes da questão 12 referem-se aos itens II.5 e III.4  do programa. Abrange diferentes
aspectos relacionados ao meio ambiente e sua conservação. A alternativa correta é a B, uma vez que o
RIMA procura efetuar a análise, o gerenciamento e a preservação ambiental. Entre as afirmativas que
estão expressas, somente a de número II se apresenta verdadeira.

13. As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique, corretamente,
esse tipo de formação.

A) Escudos cristalinos.
B) Bacias sedimentares.
C) Dobramentos cenozóicos.
D) Placas tectônicas.
E) Aluviões quaternários.

Questão 13, alternativa B
O assunto abordado na questão 13 inclui-se no item II.1, 2 e 16  do programa, tratando sobre aspectos de
natureza geológica e de recursos naturais. A alternativa correta é a B, porque é nas bacias sedimentares,
onde são encontradas as reservas petrolíferas correspondentes a depósitos orgânicos e combustíveis, que
são explorados como recursos energéticos pelo homem.

14. Na delimitação dos grandes domínios morfoclimáticos do Brasil, há dois grandes ecótonos ou áreas
de transição. Um deles é constituído por um grande número de palmáceas, e outro apresenta grande
biodiversidade. Indique a alternativa que apresenta, corretamente, esses ecótonos.

A) Mata Atlântica e Floresta Amazônica.
B) Mata dos Cocais e Pantanal Matogrossense.
C) Mata de Caatinga e Campo Cerrado.
D) Mata de Araucárias e Pradarias Gaúchas.
E) Matas de Cipós e Florestas Caducifólias.

Questão 14, alternativa B
O assunto abordado na questão 14 corresponde aos itens III.1 e III.2 do programa e trata sobre as
fronteiras entre os domínios morfoclimáticos brasileiros que compreendem as áreas de transição. A
alternativa correta é a  B, pois, dentre as unidades apresentadas, são ecótonos que possuem um grande
número de palmáceas e uma grande biodiversidade, respectivamente, a Mata dos Cocais e o Pantanal
Matogrossense.
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15. Analise as afirmativas abaixo, que se referem a aspectos de natureza cartográfica.

I. As fotografias aéreas e as imagens de satélite constituem recursos técnicos de
sensoriamento remoto, utilizados no mapeamento do espaço geográfico.

II. As isoietas são linhas que unem pontos altimetricamente iguais e servem para
representar as variações existentes no relevo submarino.

III. As representações cartográficas de rochas, relevo e solos resultam, respectivamente,
em mapas geológicos, geomorfológicos e pedológicos.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a opção correta.

A) Apenas II é verdadeira.
B) Apenas III é verdadeira.
C) Apenas I e II são verdadeiras.
D) Apenas I e III são verdadeiras.
E) I, II e III são verdadeiras.

Questão 15, alternativa D
O item IV.4 e 5 do programa embasa os temas tratados nesta questão 15. A opção correta é a D, que se
refere às afirmativas I e III, as quais expressam de forma verdadeira os assuntos de natureza
cartográfica, neles abordados. Fotos aéreas e imagens de satélite são utilizadas na confecção de mapas
temáticos, enquanto as representações de mapas geológicos, geomorfólogicos e pedológicos
correspondem a informações sobre rochas, relevo e solos.


