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QUESTÃO 01

O planeta Terra executa o movimento de rotação em 24 horas, por este motivo, temos 24 fusos
horários. Qual linha imaginária, traçada longitudinalmente, e considerada o marco divisório do dia atual,
para o dia seguinte, está diretamente relacionada com os fusos horários?

A) Linha do Equador.
B) Meridiano de Greenwich.
C) Linha Internacional da Data.
D) Linha do Trópico de Câncer
E) Linha do Círculo Polar Antártico.

QUESTÃO 02

Duas equipes irão jogar uma partida de futebol em Belém (PA) pelo campeonato local, com início
previsto para as 21:30 horas do dia 15-12-12. Uma pessoa que mora em um país localizado a 90° oeste da
cidade de Belém (PA) assistirá a partida de futebol a que hora e que data, levando-se em conta que a
transmissão será ao vivo.

A) 18:00 horas do dia 16-12-12.
B) 01:30 hora do dia 16-12-12.
C) 23:30 horas do dia 15-12-12.
D) 17:30 horas do dia 15-12-12.
E) 18:30 horas do dia 15-12-12.

QUESTÃO 03

Atualmente, a crosta terrestre é constituída por várias placas tectônicas, de tamanhos diferentes,
que contêm as terras emersas e submersas. Elas começaram a se movimentar há cerca de 250 milhões de
anos, provocando grandes alterações no relevo continental e submarino, como o afastamento dos
continentes Sul-americano e Africano. Quais das placas tectônicas representam grande parte do
Continente Americano?

A) Placas de Nazca e Norte-Americana.
B) Placas Pacífica e das Antilhas.



C) Placas Sul-Americana e de Nazca.
D Placas de Nazca e Pacífica.
E) Placas Sul-Americana e a Norte-Americana.

QUESTÃO 04

A divisão do território brasileiro em bacias hidrográficas é de suma importância para o
aproveitamento econômico e gestão ambiental de nossos recursos naturais. Temos vários rios distribuídos
ao longo das regiões brasileiras. A Bacia Amazônica é de suma importância para o ecossistema da
Amazônia Legal. Sobre os afluentes do rio Amazonas podemos afirmar que:

I. O rio Madeira é de planície e traça a divisória entre Brasil e Bolívia.
II. O rio Solimões entra em território brasileiro pelo município de Tabatinga.
III. Da união dos rios Solimões e Purus é que passamos a denominar rio Amazonas propriamente dito.
IV. O rio Purus é muito sinuoso. Famoso pelas suas águas brancas e exuberantes.
V. O rio Negro é famoso pelas suas águas de tonalidade escura proveniente da decomposição de matéria
orgânica das árvores.

É incorreto apenas o que se afirma em:

A) I
B) III.
C) V.
D) I, II e III.
E) III, IV e V.

QUESTÃO 05

As massas de ar são grandes porções de ar que se deslocam pela troposfera, influenciando as
regiões por onde passam. As massas de ar se originam de áreas extensas e homogêneas, como os oceanos,
os polos e os desertos. No território brasileiro existe uma massa de ar que atua no litoral norte/nordeste do
país, principalmente na primavera e no verão. É quente e úmida, mas, quando chega ao interior,
geralmente já está seca. Origina-se no Atlântico norte e forma os ventos alísios do nordeste. A definição
se refere à massa de ar:

A) Equatorial Atlântica.
B) Tropical Atlântica.
C) Polar Atlântica.
D) Equatorial Continental.
E) Tropical Continental.

QUESTÃO 06

Em um mapa geográfico, cuja escala é de 1:1000000, e a distância em linha reta entre a cidade A
(Alagoa Grande –PB) e a cidade B (Timbaúba –PE) é de 9 cm, qual das alternativas indica corretamente a
distância real entre as referidas cidades?

A) 90 km.
B) 900 km.
C) 9 km.
D) 9000 km.
E) 0,9 km.



QUESTÃO 07

Devido a um processo de industrialização retardado por vários problemas de cunho econômico e
administrativo, as exportações dos países pobres ainda hoje baseiam-se fundamentalmente em:

A) produtos manufaturados.
B) produtos semimanufaturados.
C) matérias-primas.
D) bens de produção.
E) eletro-eletrônicos de alta tecnologia.

QUESTÃO 08

O(A) ______________ corresponde à soma de bens de serviços produzidos por um país no
decorrer de um ano. É indicador básico para avaliar-se o crescimento ou recessão de um país (quando o
valor é negativo, indica que o país está em recessão. Se o valor for positivo, o país está crescendo. Se o
valor for zero, a economia do país está estagnada). Qual alternativa abaixo completa a lacuna da
afirmação?

A) PNB.
B) renda per capta.
C) dívida pública.
D) PIB.
E) IDH.

QUESTÃO 09

No território brasileiro ocorrem diferentes tipos de vegetações que diferenciam-se uma das outras
tanto pelo porte como pela variedade das espécies. Qual vegetação brasileira ocorre em regiões de relevo
com suaves ondulações (coxilhas) com predominância de vegetação herbácea das pradarias
(principalmente gramíneas) e de grande tradição na pecuária?

A) caatinga.
B) campos ou pampas.
C) cerrado.
D) mata atlântica.
E) mata dos cocais.

QUESTÃO 10

O uso dos solos na agricultura brasileira, fora de sua aptidão agrícola, é um dos principais fatores
de degradação ambiental no campo. Qual prática poderia ser usada nas áreas mais íngremes do território
brasileiro, de forma a reduzir a erosão e perda anual de solos, tomando-se como exemplo a China, que é
um dos países que mais usa esta prática de conservação na agricultura de jardinagem famosa pela
produção de arroz?

A) aplicação de defensivos agrícolas.
B) plantio morro abaixo.
C) grilagem.
D) cobertura do solo.
E) terraçeamento.



GABARITO

QUESTÃO ALTERNATIVA
01 C
02 NULA
03 E
04 B
05 A
06 A
07 C
08 D
09 B
10 E


