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QUESTÃO 01

No modelo da estrutura interna do Planeta Terra a Crosta, o Manto e o Núcleo, de acordo com a
figura abaixo. Qual é o nome da descontinuidade que separa a Crosta do Manto?

A) Mohorovicic
B) Wiechert
C) Gutenberg
D) Wiechert-Gutenberg
E) Células de Convecção

QUESTÃO 02

A respeito das formações vegetais do Brasil, é INCORRETO afirmar:

A) As matas-galerias ou ciliares são florestas que se desenvolvem ao longo dos cursos de água, cuja
umidade as mantém;
B) Ocupando a planície do Pantanal Mato mista que apresenta espécies vegetais próprias das florestas,
dos campos e dos cerrados;
C) No sudoeste do Rio Grande do Sul, os campos meridionais surgem num relevo dominado por colinas e
de vertentes pouco acentuadas, conhecidas como coxilhas;
D) A mata Atlântica estende litoral, quase sem interrupção;
E) Depois da floresta Amazônica, o cerrado e a formação brasileira que predominando no Planalto
Central, em áreas de clima tropical com duas estações: verão seco e inverno chuvoso.



QUESTÃO 03

O supercontinente do Planeta Terra, formado na Era Paleozóica, derivado da flutuação das Placas
Tectônicas sobre o Manto, denomina-se:

A) Gondwana
B) Pangéia
C) Laurásia
D) Indochina
E) Eurásia

QUESTÃO 04

Qual das fontes de produção de energia, descritas abaixo, e a mais recomendável, tendo em vista
que a mesma não produz gases causadores do aquecimento global?

A) Óleo diesel
B) Gás natural
C) Gasolina
D) Carvão mineral
E) Vento

QUESTÃO 05

Existem 24 fusos horários no Planeta Terra. O território brasileiro, devido a sua extensão
longitudinal, compreende 04 fusos horários. O fuso horário da ilha de Fernando de Noronha está atrasado
quantas horas em relação a hora do Meridiano de Greenwich (GMT)?

A) 03 horas
B) 02 horas
C) 04 horas
D) 05 horas
E) 06 horas

QUESTÃO 06

O termo globalização começou a ser utilizado a partir da década de1980 para se referir a uma nova
etapa de desenvolvimento do capitalismo, marcada pelo crescimento da interdependência de todos os
povos, bem como das economias mundiais. Sobre a globalização, é correto afirmar:

I. A formação dos blocos econômicos favoreceu o maior fluxo de mercadorias e capitais sem afetar a
soberania dos Estados.
II. A política neoliberal, ao estimular o consumismo, tem ocasionado uma melhoria nas condições de vida
das populações dos países periféricos.
III. Grandes empresas dos países desenvolvidos instalam filiais nos países subdesenvolvidos em busca de
menor custo de produção.
IV. A integração mundial é um fenômeno econômico, e ao mesmo tempo, político e cultural.

É correto apenas o que se afirma em:

A) I, II e III
B) II, III e IV
C) I, III e IV
D) III e IV



E) I e II

QUESTÃO 07

Um avião parte de João Pessoa rumo a Londres, às 12h. Sabendo-se que o avião gastou 06 (seis)
horas de viagem até o destino, que horas serão no momento do pouso na capital inglesa?

A) 21h
B) 15h
C) 18h
D) 12h
E) 22h

QUESTÃO 08

Um dos maiores poluentes dos oceanos e mares é:

A) o gás carbônico
B) o smog
C) o efeito estufa
D) o oxigênio
E) o petróleo

QUESTÃO 09

O extrativismo mineral no Nordeste é representativo no cenário nacional. Podemos destacar o Rio
Grande do Norte como o maior produtor brasileiro, com cerca de 90% do total nacional de:

A) ouro
B) petróleo
C) sal mineral
D) granito
E) chumbo

QUESTÃO 10

Os períodos em que um centro urbano fica com ar estagnado, sem correntes ascendentes na
atmosfera, agravando a poluição deste, denominam-se:

A) smog
B) inversão térmica
C) microclima
D) dióxido de carbono
E) ilha de calor

GABARITO

QUESTÃO ALTERNATIVA
01 A
02 D
03 NULA
04 E
05 B
06 D



07 A
08 E
09 C
10 B


