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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 
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01 - O determinismo ambiental é a teoria criada pelo geógrafo Friedrich Ratzel em seu livro Antropogeografia, de 1882. 
Essa teoria afirma que o ambiente define o comportamento do homem. (Adaptado de Revista Época, edição n. 182, 22 
nov. 2001). Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) A afirmação é verdadeira, pois Ratzel elaborou teorias deterministas com o fim de justificar ideologicamente o 
expansionismo alemão. 

►b) A afirmação é falsa, pois Ratzel nunca aceitou a ideia, que vem desde a Antiguidade, de que o comportamento humano é 
produto das influências naturais. 

c) A afirmação é verdadeira, pois Ratzel foi o fundador da corrente determinista da geografia, cuja proposta era explicar o 
comportamento do homem como produto do meio. 

d) A afirmação é falsa, pois Ratzel defendia a visão de que a geografia era uma ciência da natureza, o que deixava em 
segundo plano a preocupação de explicar o homem. 

e) A afirmação é verdadeira, pois Ratzel utilizava o determinismo ambiental para justificar a ideologia da superioridade racial 
ariana. 

 
02 - A geografia humanista surgiu em meados dos anos 1960 e sua proposta é estudar os elementos mais subjetivos da 

relação do homem com o espaço e o ambiente, isto é, os valores, atitudes e percepções de grupos sociais e indivíduos 
sobre o mundo que os cerca. Com base no enunciado e nos conhecimentos de epistemologia, assinale a alternativa 
que aborda corretamente os objetivos e contribuições dessa corrente. 

 

a) Ao definir seu objeto de estudo, os geógrafos humanistas deram origem à geografia da percepção e à geografia cultural. 
b) O objetivo de entender as atitudes das pessoas em relação ao ambiente surgiu por demanda do novo planejamento urbano, 

que visa construir cidades sustentáveis. 
c) A geografia humanística resgatou a proposta lablachiana de explicar o homem pelo estudo dos símbolos e artefatos 

culturais materializados na paisagem. 
►d) A corrente humanista visa ampliar o conhecimento do homem sobre si mesmo ao estudar as representações do espaço 

elaboradas nas vivências cotidianas das pessoas. 
e) Os trabalhos de humanistas como Yi-Fu Tuan e Anne Buttimer propõem substituir as pesquisas sobre o espaço concreto 

pelo estudo subjetivista do espaço percebido. 
 
03 - [A palavra epistemologia] “foi criada no começo do século XX para concorrer com a ideia de Filosofia da Ciência, 

fortemente identificada à então dominante corrente positivista. Quando sabemos que essa ideia de Filosofia da Ciência 
se transformou, nos últimos anos do século XIX e começo do XX, em uma verdadeira doutrina, um protocolo que visava 
julgar a conformidade do conhecimento produzido em relação às regras da ciência positivista, compreende-se melhor 
o contexto dentro do qual a ideia de epistemologia surgiu”. (GOMES, P. C. C. Um lugar para a geografia: contra o simples, 

o banal e o doutrinário. In: MENDONÇA, F. A.; SAHR, C. L. L.; SILVA, M. (orgs.). Espaço e tempo: complexidade e desafios do 
pensar e do fazer geográfico. Curitiba: Ademadan, 2009, p. 14) 

 

Com base no enunciado e nos conhecimentos de epistemologia, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A epistemologia é um campo de debates sobre a produção de conhecimento científico, os quais dizem respeito às 
finalidades desse conhecimento e aos métodos e objetos de pesquisa. 

b) A epistemologia demonstrou que a filosofia positiva e o positivismo eram formas de pensamento anticientíficas, razão pela 
qual foram abandonadas pelos cientistas. 

c) A geografia tradicional consistia numa aplicação da Filosofia Positiva ao estudo do homem e da natureza, tendo sido 
abandonada com o surgimento da epistemologia. 

d) O debate epistemológico sobre a geografia foi concluído com o advento da geocrítica, a qual definiu o conceito de espaço 
adequado para o estudo geográfico. 

e) A epistemologia estabelece que a finalidade da geografia é demonstrar cientificamente que homem e natureza formam um 
todo orgânico. 

 
04 - “[...] o conceito de espaço não evolui acompanhado da criação de uma linguagem de representação espacial renovada 

e o olhar cartográfico fica fora da renovação geográfica. E isso é o que fica evidente agora na ida ao campo. O que é 
paradoxal, porquanto um rico e forte momento de reflexão sobre o conceito de espaço, que busca justamente precisá-
lo de um modo teórico-metodológico claro e operacional [...] está em curso na renovação, clamando pela sua 
conversão em linguagem concreta de representação cartográfica. Uma conversão que não houve” (MOREIRA, R. Assim 

se passaram dez anos: a renovação da geografia brasileira no período 1978-1988. Geographia, Niterói (RJ), Ano II, n. 3, p. 25-
50, 2000, p. 43). 

 

Com base no enunciado e nos conhecimentos de epistemologia, assinale a alternativa correta. 
 

a) A renovação geográfica mencionada pelo autor se deu com a ascensão das abordagens humanistas na geografia 
brasileira, as quais pesquisam assuntos que não permitem tratamento cartográfico. 

b) Nos anos 70 e 80 do século XX, o pensamento geográfico brasileiro foi renovado pela aplicação de técnicas estatísticas 
de quantificação, as quais conferiram maior operacionalidade ao conceito de espaço. 

c) O trabalho de campo era desvalorizado pela geografia clássica e pela geografia quantitativa. A renovação crítica revelou 
a necessidade de pesquisas in loco apoiadas pela representação cartográfica das informações. 

d) A renovação da linguagem de representação espacial só aconteceu dos anos 2000 em diante, quando novas ferramentas 
tecnológicas permitiram operacionalizar o conceito de espaço na pesquisa geográfica. 

►e) A renovação crítica do pensamento geográfico se fez por meio da categoria “espaço social”, segundo a qual o espaço é 
um produto da sociedade e influi dialeticamente na dinâmica dos fenômenos sociais. 
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05 - A Geografia é a ciência que estuda as relações entre sociedade e natureza, ou ainda, a forma como a sociedade 
organiza o espaço terrestre, visando melhor explorar e dispor dos recursos da natureza. Esse conceito conduz ao 
objeto dessa ciência, ou seja, o espaço geográfico, no qual são consideradas categorias de análise. (Adaptado de 

Andrade (1992, p.14). 
 

Sobre as categorias geográficas de análise, é correto afirmar: 
 

a) Sob o ponto de vista geográfico, a paisagem é definida como um espaço natural, no qual não existe interferência humana. 
►b) O lugar é o espaço do cotidiano com o qual as pessoas mantêm um elo de afetividade, relação essa que pode se converter 

em sentimentos de repulsa no caso de pessoas expulsas por guerras ou segregadas espacialmente. 
c) O território praticamente deixou de existir, tendo em vista o mercado mundial e as multinacionais que não respeitam 

fronteiras, tornando o mundo globalizado. 
d) A territorialidade existe em locais onde subsiste uma característica marcante do meio físico como, por exemplo, a floresta 

amazônica ou o semiárido nordestino. 
e) Embora possam ter parâmetros divergentes, espaço geográfico e lugar são considerados sinônimos. 

 
06 - Observe a tabela hipotética abaixo e, com base na teoria do comércio internacional, também chamada teoria das 

vantagens comparativas, avalie qual ou quais produtos devem ser produzidos pelos EUA e qual ou quais devem ser 
produzidos pelo Brasil. 

 

Produção mensal 

(em mil toneladas) 
Brasil EUA 

Milho 4 6 

Soja 1 3 

  

OBS.: Nesse modelo simplificado, supõe-se que só há dois países no mundo e dois produtos a ser produzidos. 
 

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os EUA devem produzir os dois tipos de produtos, já que possuem produtividade maior em ambas as produções. 
►b) Os EUA devem se especializar na produção de soja porque é a cultura em que a diferença de produtividade é maior (3 

para 1), de modo que o custo de oportunidade de produzir milho nesse país não compensa. 
c) Os dois países devem se dedicar à produção de milho, já que as produções mensais desse produto são maiores do que 

as de soja em ambos os países. 
d) Como a cultura de milho tem maior produção mensal, os EUA devem fornecer milho para os dois mercados e o Brasil deve 

se especializar na produção de soja.  
e) O Brasil deve produzir os dois tipos de produtos para garantir seu abastecimento interno, uma vez que os EUA têm 

vantagem comparativa para as duas produções. 
 

07 - Segundo vários teóricos da globalização, a competição militar da guerra fria foi substituída pela competição econômica 
entre as economias de mercado. Esse processo leva ao enfraquecimento dos Estados nacionais frente aos interesses 
das grandes corporações multinacionais, ocasionando guerras em várias partes do mundo. Já os economistas que 
trabalham com a teoria do comércio internacional afirmam que a ampliação da interdependência econômica entre os 
países amplia a eficiência econômica e a produtividade do trabalho, o que traz benefícios sociais para todos os 
envolvidos e, assim, reduz o incentivo para a ocorrência de conflitos armados internacionais. 

 

 Com base no enunciado e nos conhecimentos de geografia política e de geografia econômica, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) As disputas geopolíticas entre as superpotências foram abandonadas devido ao risco de uma guerra nuclear total e 
substituídas pelas disputas comerciais entre as superpotências. 

b) A guerra civil na Síria decorre da substituição da lógica geopolítica do período da guerra fria pelas disputas econômicas, 
que, no caso, dizem respeito às fontes de produção de petróleo. 

►c) Milton Santos foi um dos teóricos da globalização para quem esse processo levou a um enfraquecimento do Estado frente 
aos interesses das multinacionais. 

d) As teorias da dependência surgidas nos anos 70 do século XX usaram a teoria do comércio internacional para propor a 
substituição dos conflitos geopolíticos da época pela competitividade econômica. 

e) Os teóricos críticos da globalização rejeitam a competição econômica porque raciocinam em termos geopolíticos. 
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08 - Segundo Milton Santos, o advento do meio técnico-científico informacional engendrou uma nova urbanização no 
Brasil, caracterizada pelo aumento da diferenciação e da complexidade dos espaços, bem como por novas formas de 
relação campo/cidade. Trata-se, pois, de um novo período histórico, no qual o Brasil se insere, em que o capitalismo 
globalizado estrutura o espaço com objetos carregados de ciência e tecnologia. (SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: 

globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: Hucitec, 1994.) 
 

 Com base no enunciado e nos conhecimentos de geografia urbana, assinale a alternativa que descreve as concepções 
teóricas desse autor. 

 

a) A fase atual do capitalismo incrementa o êxodo rural e leva ao colapso dos serviços urbanos, motivo pelo qual esse autor 
defende a reforma agrária como forma de reter o homem no campo. 

b) Para Santos, as mudanças descritas acima se verificam na porção do território polarizada pela metrópole de São Paulo, 
configurando a oposição entre o Brasil moderno e o arcaico. 

c) O autor afirma que o adensamento dos objetos técnicos no espaço intensifica a produção de bens e o acesso ao consumo 
no interior da rede urbana, eliminando a pobreza absoluta. 

d) A renda da terra funciona como um empecilho para a difusão do capitalismo no meio rural, o que leva o autor a concluir 
que o meio técnico-científico-informacional se instala nas cidades. 

►e) O aumento do trabalho intelectual, da produção de bens não materiais e das formas de consumo consumptivo e produtivo 
é inerente ao processo de urbanização descrito no enunciado. 

 
09 - No Vale do Rio Pardo (RS), a produção de fumo se realiza em propriedades minifundiárias, em média com menos de 

20 hectares, através, predominantemente, do trabalho familiar, sendo que a fumicultura é sua principal fonte de renda. 
Embora o fumo represente 22% da área total plantada destinada às lavouras temporárias, o valor da sua produção 
responde por 56% do valor total dos demais produtos colhidos na região. Essa produção envolve a participação de 
cerca de 70 mil produtores rurais familiares, segundo o IBGE. (Adaptado de SILVEIRA, R. L. L. Corporação, rede 

agroindustrial fumageira e território: transformações na dinâmica de produção do espaço urbano e regional no Vale do Rio 
Pardo. In: FIRKOWSKI, O. L. C. F. (org.). Transformações territoriais: experiências e desafios. Rio de Janeiro: Letra Capital, 
2010, p. 109). 

 

Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) A agroindústria fumageira opera segundo o conceito fordista de empresa-rede, motivo pelo qual os pequenos produtores 
são majoritários dentro da cadeia de produção. 

b)  O relevo ondulado do Rio Grande do Sul é desfavorável para a mecanização da agricultura, o que implica o predomínio 
dos produtores familiares nesse estado. 

►c) Os produtores familiares são mais competitivos nas culturas que exigem uso intensivo de mão de obra, como é o caso da 
fumicultura. 

d) A migração europeia ocorrida ao longo dos séculos XIX e XX desconcentrou a propriedade fundiária nos estados do Sul, 
fazendo com que a agricultura familiar predomine como fornecedora das agroindústrias dessa região. 

e) Os fabricantes de cigarros preferem comprar tabaco de pequenos agricultores porque estes possuem pouco poder para 
negociar os preços de suas produções. 

 
10 - Do período colonial até os dias de hoje, as migrações internacionais constituíram um elemento fundamental do 

desenvolvimento nas três Américas e também um importante mecanismo de mobilidade social ascendente para as 
populações de imigrantes. Contudo, o sucesso de cada leva de imigrantes variou em função de fatores econômicos, 
geográficos e socioculturais, que se alteraram muito ao longo do tempo. (KLEIN, H. S. Migração internacional na história 

das América. In: FAUSTO, B. (org.). Fazer a América: a imigração em massa para a América Latina. São Paulo: Edusp, 1999.) 

 
Com base no enunciado e nos conhecimentos de geografia da população, assinale a alternativa correta. 

 
a) Nos EUA, a discriminação impede o acesso dos descendentes de hispânicos à universidade, enquanto o mesmo não 

ocorre com os descendentes de asiáticos. 
►b) No período colonial, a vinda de camponeses europeus para o Brasil e outras regiões do continente se devia à facilidade 

de obter terra nas áreas de fronteira agrícola e nas regiões ocupadas pela agricultura de exportação. 
c) Os imigrantes de origem italiana foram os mais bem-sucedidos na América, razão pela qual não se registram migrações 

de retorno nesse grupo. 
d) O Brasil foi o principal receptor de imigrantes do continente americano até o início do século XX, o que se deve às 

dimensões de seu território e à fertilidade natural dos solos. 
e) Após a independência, os EUA puderam substituir a exportação de produtos primários pela produção voltada para o 

mercado interno, atraindo imigrantes da Europa e Ásia que estavam em busca de novas oportunidades. 
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11 - Observe o mapa abaixo. 
 

 

 Assinale a alternativa que explica a base teórica usada nessa regionalização do Brasil. 
 

a) O autor parte das teorias marxistas das trocas desiguais para demonstrar que o Centro-Sul se estrutura pela exploração 
dos outros dois complexos regionais, fenômeno não captado pela divisão oficial do Brasil em cinco Grandes Regiões. 

b) A divisão do país em três complexos regionais substitui o critério econômico usado na divisão oficial do país em cinco 
Grandes Regiões pelas teorias que serviram à elaboração do IDH, que põem em relevo as diferenças de qualidade de 
vida. 

c) A divisão acima faz uso da teoria da complexidade, razão pela qual deixa de lado os limites político-administrativos e define 
as regiões com base na interação entre as características naturais e a cultura regional. 

►d) O mapa revela três dinâmicas distintas de desenvolvimento econômico e social, sendo a Amazônia uma fronteira de 
recursos, o Nordeste uma região de menor dinamismo e o Centro-Sul caracterizado pelas formas mais avançadas de 
acumulação capitalista. 

e) A regionalização mostrada no mapa usa as teorias da geografia política para demonstrar a artificialidade de algumas 
divisões estabelecidas pelo IBGE, motivo pelo qual não acompanha os limites político-administrativos estaduais. 

 
12 - Explicar por que o Ocidente dominou o planeta requer uma história diferente da tradicional, que se afaste dos detalhes 

para enxergar padrões mais amplos, repetidos exaustivamente, ao longo de milênios, numa escala global. Essa 
perspectiva demonstra que a geografia molda a história, mas não de maneira óbvia: determina por que sociedades em 
algumas partes do mundo se desenvolvem tão mais rápido do que outras; mas, ao mesmo tempo, o grau em que as 
sociedades se desenvolveram determina o peso da geografia. (Adaptado de MORRIS, I. O triunfo do Ocidente. História 

Viva, ano VIII, n. 90, 2011, p.52 e 56) 
 

Com base no enunciado e nos conhecimentos de epistemologia, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O enunciado explica as diferenças de desenvolvimento seguindo a proposta da geografia tradicional, que pensava a 
relação homem/natureza como produto de determinações recíprocas. 

b) O texto permite caracterizar a relação homem/natureza pela identificação de influências mútuas, o que é próprio do método 
dialético, no qual as categorias opostas formam uma unidade contraditória. 

c) O enunciado remete à concepção de ciência da fenomenologia, segundo a qual os fenômenos não obedecem a 
determinações unilaterais porque formam contextos complexos. 

d) As afirmações acima são próprias da geografia socioambiental, que pensa a sociedade e a natureza como elementos de 
uma unidade que não pode ser analisada de forma cartesiana. 

e) O texto inverte a relação entre história e geografia porque propõe mudar a escala de análise para subordinar a primeira à 
segunda na elaboração de explicações causais. 

 
13 - Numa determinada carta topográfica, de escala 1:50.000, a distância medida entre duas cidades A e B é de 25 cm. 

Assinale qual é a distância real entre essas duas cidades. 
 

a) 0,25 km. 
b) 1,25 km. 
c) 2,5 km. 
►d) 12,5 km. 
e) 125 km. 
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14 - Ao longo dos séculos, discutiu-se a forma do planeta Terra, até que, com instrumentos de medida mais precisos, tais 
como lançamento de satélites, sondas, viagens espaciais etc., foi possível estabelecê-la. Sob esse prisma, a Terra deve 
ser considerada como: 

 

a) uma esfera perfeita. 
b) um esferoide achatado. 
c) um disco achatado. 
d) um disco arredondado. 
►e) um elipsoide de revolução. 

 

 
15 - Em relação aos produtos ou equipamentos referentes à cartografia digital, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O Modelo Digital de Elevação é definido como a representação matemática ou numérica digital da variação de 
altitude dos elementos componentes de certa área da superfície terrestre.  

2. A ortofotocarta digital é resultante da retificação dos elementos constantes do terreno, transformando a projeção 
ortogonal em projeção central. 

3. As impressoras e os plotters constituem equipamentos de saída de dados. 
4. O GPS funciona como um receptor de sinais, permitindo a aquisição e registro de dados espaciais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
16 - Em relação às rochas metamórficas, é correto afirmar: 
 

a) O metamorfismo não ataca qualquer tipo de rocha. Por exemplo: uma rocha sedimentar jamais se transformará em uma 
rocha metamórfica. 

►b) Rochas metamórficas são aquelas que tiveram sua composição mineralógica modificada, apresentando uma nova 
organização estrutural e textural. 

c) Os arenitos, quanto expostos ao processo de metamorfização, transformam-se em granitos. 
d) A metamorfização de um determinado tipo de rocha não implica mudança na sua composição mineralógica original. 
e) Uma das formas de metamorfização refere-se à ação de agentes erosivos exógenos que, aos poucos, pode transformar 

detritos superficiais em uma rocha metamórfica. 
 

 
17 - Grande parte da superfície terrestre é constituída por uma cobertura denominada manto de intemperismo, produto da 

ação climática nos diferentes tipos de rochas, constituindo-se em uma das chaves de interpretação das paisagens 
terrestres. Sobre o tema, é correto afirmar: 

 

a) Em climas mais secos predomina a dissolução e a decomposição esferoidal. 
►b) O intemperismo físico compreende a desagregação mecânica e a desintegração granular. 
c) O tempo é um fator insignificante em relação ao intemperismo das rochas. 
d) A crioclastia ocorre preferencialmente nas regiões tropicais. 
e) Nas regiões equatoriais e mesmo nas tropicais o manto de intemperismo é pouco espesso. 

 
 
18 - É do conhecimento comum que as formas de relevo da superfície terrestre são, em certa medida, resultantes do 

arcabouço rochoso de subsuperfície. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. De maneira simplificada, pode-se afirmar que a Terra é constituída por uma sucessão de camadas, reconhecidas 
por amostras coletadas através de sondagens. 

2. A camada superficial é denominada de crosta, que pode ser dividida em duas: a crosta continental e a crosta 
oceânica. 

3. A crosta terrestre é constituída por rochas, as quais registram os eventos que ocorreram ao longo de todo o tempo 
geológico. Essas rochas podem ser definidas como produtos resultantes do arranjo de minerais e são 
classificadas em três categorias, de acordo com sua constituição, ou seja: rochas ígneas, sedimentares e 
metamórficas. 

4. As rochas ígneas são resultantes da cristalização de material em fusão e são denominadas de intrusivas ou 
plutônicas se sua formação ocorreu no interior da crosta, e são denominadas de extrusivas ou vulcânicas se sua 
formação ocorreu em superfície. 

 

São características relacionadas à constituição interna da Terra: 
 

a) Apenas 1 e 2. 
b) Apenas 1 e 3. 
c) Apenas 3 e 4. 
►d) Apenas 2, 3 e 4. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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19 - Sobre o aquífero Guarani, é correto afirmar: 
 

►a) É preocupante o uso de agrotóxicos nos locais onde esse aquífero aflora, pois a sua água está aprisionada, e, assim, não 
há meios para a despoluição. 

b) Devido às suas características geológico-geomorfológicas, considera-se que é uma fonte inesgotável de água para 
abastecimento de grande parte da população brasileira. 

c) O aquífero Guarani é uma reserva genuinamente nacional. 
d) Tais como os demais aquíferos, o aquífero Guarani está contido numa espécie de caverna. 
e) Antes de ser confinada, as águas do aquífero Guarani formam redes de drenagem que se distribuem em diversas bacias 

hidrográficas. 
 
20 - Os estados de tempo e clima são variáveis segundo fatores geográficos e fatores dinâmicos. Sobre o tema, considere 

as seguintes afirmativas: 
 

1. As oscilações da Zona de Convergência Intertropical são responsáveis por turbulências atmosféricas que ocorrem 
entre 0° a 30° de latitude. 

2. A posição do Brasil em relação ao meridiano de Greenwich é responsável pela variabilidade do tempo atmosférico. 
3. Além da origem tropical ou polar, as massas de ar sofrem a influência dos fatores maritimidade e continentalidade. 
4. Nas áreas equatoriais, o regime térmico é pouco variável, ao contrário de áreas temperadas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 


