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É a terceira fonte de energia utilizada no mundo, está
associada ao petróleo e é muito utilizada nos setores
termelétricos. A fonte de energia em questão é

QUESTÃO

01.

O trabalho infantil no Brasil é um grave problema
social, pois crianças de mais da metade dos
municípios dividem seu tempo de vida entre a escola
e o trabalho. Essa situação não promove

a) o carvão mineral.
b) o gás natural.
c) a energia elétrica.
d) energia nuclear.
QUESTÃO

a)
b)
c)
d)

baixo aproveitamento nos estudos.
aumento da frequência escolar.
o preparo para o mercado de trabalho
o surgimento de novos empregos.

QUESTÃO
Identifique a região geoeconômica
produção agroindustrial do Brasil:
a)
b)
c)
d)

02.
de

maior

A Amazônia
O Nordeste
O Centro-Sul
O Norte

QUESTÃO

Identifique, entre as opções abaixo, o fator que NÃO
está entre os que promoveram o início da
industrialização brasileira.
a) Acúmulo de capital proveniente da economia
cafeeira.
b) Abolição do trabalho escravo.
c) Disponibilidade de mão de obra formada por
imigrantes europeus.
d) Surgimento das indústrias de informática,
biotecnologia e naval.
QUESTÃO

a) Brasil.
b) Japão.
c) Inglaterra.
d) Alemanha.
07.

Localizada no coração do Brasil, é a maior bacia
hidrográfica inteiramente brasileira, possui grande
potencial hidrelétrico e, em seu rio principal, foi
construída a hidrelétrica de Tucuruí. Trata-se da
Bacia hidrográfica do
a) Paraguai.
b) São Francisco.
c) Tocantins-Araguaia.
d) Paranaíba.
QUESTÃO

08.

04.

As cidades são fruto dos processos históricos e de
inúmeras práticas sociais que podem originar-se de
planos pré-elaborados ou não. Quanto à origem, as
cidades podem ser:
a) espontâneas e planejadas.
b) planejadas e organizadas.
c) situadas e espontâneas.
d) organizadas e situadas.

06.

O acúmulo de capitais, o excesso de mão de obra
causado pelo êxodo rural e a disponibilidade de
matéria-prima fizeram de certo país o berço da
atividade industrial no século XVIII. O país em
questão é

QUESTÃO
03.

05.

Entre os principais gêneros agrícolas cultivados no
Brasil para exportação, podemos citar:
a) a cana-de-açúcar, a laranja e o café.
b) a banana, a cana-de-açúcar e o feijão.
c) o feijão, a mandioca e o milho.
d) o milho, o feijão e o algodão.
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09.

d) a presença de indústrias metalúrgicas e têxteis já
instaladas.

Entre os tópicos abaixo, assinale o único que NÃO
tem relação com o ciclo do café.

QUESTÃO

a) Contribuição do imigrante europeu
b) Sistema agrícola de plantation
c) Mão de obra escrava (de índios e negros)
d) Ocupação das regiões Sudeste e Sul do país

O estado brasileiro, que é o terceiro mais
industrializado, possui 75% das reservas minerais e
71% da produção de ferro do Brasil, sendo localizado
na região Sudeste é

QUESTÃO

10

É um tipo climático predominante na região
amazônica, que apresenta temperaturas elevadas,
acima de 24o C, e grande nível de umidade devido à
evapotranspiração da floresta e da bacia amazônica.
Essas características referem-se ao clima
a)
b)
c)
d)

11.

A imigração estrangeira no sul do Brasil foi marcada
pela presença de povos italianos, russos, ucranianos
e poloneses que se dedicaram à agricultura em
pequenas e médias propriedades, praticando a
policultura e utilizando mão de obra familiar. Esses
estrangeiros se estabeleceram nas seguintes
cidades:

QUESTÃO

14.

a) boa estrutura dos meios de transportes, mão de
obra barata, mercado consumidor e fontes de
energia.
b) mercado consumidor, fontes de energia, sindicatos
fortes e mão de obra barata.
c) congestionamentos, sindicatos fortes e mão de
obra barata.
d) isenções fiscais, mão de obra pouco qualificada e
vegetação abundante.
QUESTÃO

15.

As regiões Norte e Centro-Oeste foram integradas
pelas rodovias, mas esse modelo está se tornando
insustentável em decorrência dos altos custos dos
fretes e dos preços dos combustíveis. A alternativa
para resolver esse problema seria

a) São Paulo, Caxias do Sul e Curitiba.
b) Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Nova Veneza.
c) Rio de Janeiro, São Paulo e Caxias do Sul.
d) Brusque, São Paulo e Salvador.
QUESTÃO

a) São Paulo.
b) Paraná.
c) Minas Gerais.
d) Espírito Santo

Desde o final da década de 1970, há uma tendência
de descentralização da atividade industrial no Brasil.
Os fatores que favorecem esse processo são:

tropical semiárido.
polar.
equatorial.
temperado.

QUESTÃO

13.

12.

Sobre o processo de industrialização no Brasil, o
estado de São Paulo, devido ao capital do comércio
do café, foi o primeiro a iniciar a industrialização. O
aspecto que NÃO foi relevante para esse processo
foi

a) investir no transporte fluvial, devido à rica rede de
rios navegáveis.
b) melhorar a malha rodoviária que liga as regiões.
c) construir uma ponte ligando as duas regiões.
d) ampliar a rede marítima e melhorar a estrutura dos
portos.

a) a mão de obra assalariada imigrante.
b) o mercado consumidor.
c) as ferrovias que ligavam o interior paulista ao porto
de Santos.
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16.

O carvão mineral explorado no Brasil é deficiente
tanto em qualidade quanto em quantidade. O baixo
teor calorífico faz com que sua utilização seja
limitada às termelétricas. No Brasil o carvão mineral
é encontrado nos estados de
a) Rio Grande do Sul e Alagoas.
b) Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
c) Rio de Janeiro e São Paulo.
d) Pernambuco e São Paulo.
QUESTÃO

QUESTÃO

20.

Sobre a origem das águas dos rios brasileiros, a
maioria é proveniente do regime
a) nival (neve).
b) misto.
c) perene.
d) pluvial (chuva)

17.

As rochas metamórficas são formadas a partir de
rochas que foram submetidas a elevadas
temperaturas e forte pressão no interior da Terra.
São exemplos desse tipo de rocha
a) o granito e o diabásio.
b) o mármore e o quartizito.
c) o calcário e o arenito.
d) o granito e o sienito.
QUESTÃO

18.

Formações vegetais situadas ao longo dos rios, que
são fundamentais para a conservação dos recursos
hídricos e contribuem para conter a erosão das
margens dos rios são chamadas
a) savana.
b) cerrado.
c) florestas de coníferas.
d) mata ciliar.
QUESTÃO

19.

Os agentes internos que participam na formação do
relevo são
a) os abalos sísmicos, os solos e a ação dos ventos.
b) o vulcanismo, o intemperismo e os abalos
sísmicos.
c) o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos.
d) o tectonismo, o clima e a água.
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