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QUESTÃO
01
.
As terras submersas que margeiam os continentes e
atingem profundidades de até 200 metros são
denominadas de
a) plataforma continental.
b) região abissal.
c) região pelágica.
d) círculo do fogo.
QUESTÃO
02
.
Que região brasileira concentra o maior número de
refinarias de petróleo produzido no país e é também a
maior consumidora de produtos dessa indústria,
principalmente de combustíveis?
a) Norte
b) Nordeste
c) Centro-Oeste
d) Sudeste
QUESTÃO
03
.
As atividades agrícolas que se desenvolvem na região
Sudeste do Brasil ocorrem especialmente em que
estado?
a) Rio de Janeiro
b) São Paulo
c) Espírito Santo
d) Minas Gerais
QUESTÃO
04
.
A área de ocorrência do clima tropical semiárido no
território brasileiro é denominada de
a) Sertão nordestino.
b) Agreste.
c) Zona da Mata.
d) Meio Norte.

QUESTÃO
05
.
A quantidade média de anos que as pessoas viverão,
se forem mantidas as condições de vida no momento
em que a previsão foi realizada, é chamada de
a) taxa de mortalidade.
b) crescimento natural.
c) expectativa de vida.
d) taxa de natalidade.
QUESTÃO
06
.
O sistema de proteção social que visa garantir o
sustento a todo trabalhador e sua família quando ele
está impossibilitado de trabalhar em razão de doença,
velhice, prisão, acidente, gravidez ou morte é o (a):
a) Fundo de Garantia.
b) Previdência Social.
c) Carteira de Trabalho.
d) Auxílio-maternidade.
QUESTÃO
07
.
O clima subtropical apresenta umidade constante ao
longo do ano, com chuvas regulares e abundantes,
com volumes entre 1250 e 2000 milímetros anuais.
Com as quatro estações bem definidas, este é o clima
característico da seguinte região brasileira:
a) Norte.
b) Nordeste.
c) Sudeste.
d) Sul.
QUESTÃO
08
.
O Brasil central, possui paisagens marcadas pela
tropicalidade e pela presença da vegetação savânica,
denominada de
a) cerrado.
b) savana.
c) mata atlântica.
d) manguezal.
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QUESTÃO
09
.
Em que fase da indústria muitos trabalhadores foram
substituídos por robôs, o que fez com que houvesse
um enorme aumento da produtividade industrial?
a) Artesanato
b) Manufatura
c) Indústria mecanizada
d) Indústria automatizada
QUESTÃO
10
.
Muitas empresas transformam o produto que cultivam
em bens industrializadas no próprio local do cultivo,
por meio da chamada
a) agricultura familiar.
b) indústria alimentícia.
c) agricultura comercial.
d) agroindústria.
QUESTÃO
11
.
Qual a fonte de energia, descoberta em 1859 nos
Estados Unidos, e que constitui importante matériaprima na produção de borracha sintética, tintas,
fertilizantes, asfalto, querosene, etc.?
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a) temperado.
b) mediterrâneo.
c) tropical.
d) frio.
QUESTÃO
14
.
Qual a maior bacia hidrográfica, localizada totalmente
em território brasileiro?
a) Tocantins-Araguaia
b) Uruguai
c) São Francisco
d) Amazônica
QUESTÃO
15
.
A erosão causada pela ação dos seres humanos e de
outros seres vivos é chamada de
a) eólica.
b) pluvial.
c) acelerada.
d) marinha.
QUESTÃO
16
.
As massas de gelo formadas em regiões onde a
queda de neve é superior ao degelo é chamada de

a) Gás natural
b) Energia nuclear
c) Carvão mineral
d) Petróleo

a) lagos.
b) icebergs.
c) geleiras.
d) lagoas.

QUESTÃO
12
.
A Mata de Araucária, localizava-se originalmente na
Região Sul do Brasil e nas áreas de maior altitude do
Sudeste, sendo também conhecida como

QUESTÃO
17
.
Qual é o continente formado pelos territórios de
Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e
inúmeras pequenas ilhas?

a) mata dos pinhais.
b) cerrado.
c) pampas.
d) mata dos cocais.

a) Ásia
b) Antártica
c) Oceania
d) Europa

QUESTÃO
13
.
O clima caracterizado por baixas temperaturas na
maior parte do ano e em que o verão é curto e o
inverno longo e muito frio, com intensa precipitação de
neve, é chamado de

QUESTÃO
18
.
A porção do espaço onde vivemos nosso dia a dia,
numa interação em que influenciamos a paisagem e
estabelecemos vínculos, é chamada de:
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a) lugar.
b) paisagem.
c) espaço geográfico.
d) espaço cósmico.
QUESTÃO
19
.
O local onde o lixo orgânico é processado, gerando
nesse processo adubo e gás metano, é chamado de
a) estação de incineração.
b) depósito a céu aberto.
c) aterro.
d) usina de compostagem.
QUESTÃO
20
.
O produto químico usado em lavouras para eliminar
insetos, fungos, bactérias, ácaros e ervas daninhas é
a) adubo.
b) fertilizante.
c) agrotóxico.
d) regulador de crescimento.
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