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Geografia
11. Complete a lacuna: Os Povos Indígenas estão presentes nas cinco regiões do
Brasil, sendo que a região___________ é aquela que concentra o maior número de
indivíduos, 305.873 mil, sendo aproximadamente 37,4% do total.
a) Norte
b) Nordeste
c) Centro Oeste
d) Sudeste

12. Assinale a alternativa incorreta:
a) O IDH é uma medida das condições básicas de vida de uma sociedade, com ênfase
nos elementos que podem ser amplamente comparados para a maior parte dos países do
mundo.
b) O IDH é um índice de qualidade de vida.
c) O ID uma medida de condições que determinam possibilidades básicas de vida para
os indivíduos, tais como saúde, conhecimento e padrão de vida.
d) Na prática, o IDH é usado para avaliar o nível de desenvolvimento dos países,
estados e localidades. Serve como meio de distribuição de recursos em programas
governamentais.

13. O Protocolo de Kyoto é um acordo ambiental fechado durante a 3ª Conferência das
Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em
Kyoto, Japão, em 1997, tendo como principal objetivo reduzir a emissão de gases do
efeito estufa. Identifique nas alternativas abaixo qual percentual de redução firmado
entre os países para o ano de 2008 até 2012:
a) Média de 11,8%;
b) Média de 25%;
c) Média de 2,5%;
d) Média de 5,2%;

14. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em seu discurso anual no
Congresso norte-americano em 2002, utilizou a expressão Eixo do Mal para se referir a
três países que constituíam uma grave ameaça ao mundo e à segurança dos Estados
Unidos: Coréia do Norte, Irã e Iraque. Estes países, segundo Bush, desenvolviam armas
de destruição em massa ou patrocinavam o terrorismo regional e mundial, ou faziam as
duas coisas ao mesmo tempo. Segundo os Estados Unidos na gestão de Bush, os países
do eixo do mal eram:
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a) Iraque, Irã e Afeganistão.
b) Irã, Coréia do Sul e Iraque.
c) Irã, Iraque e Coréia do Norte.
d) Cuba, Irã e Coréia do Sul.

15. Modelo de produção em massa que revolucionou a produção industrial do início do
século XX, sendo bastante utilizada até os dias atuais A organização do sistema era
totalmente baseada na linha de produção, na qual cada funcionário era especializado em
apenas uma atividade específica.
Tem como objetivo organizar a linha de montagem de cada fábrica de forma a se
produzir mais, inclusive controlando melhor as fontes de matérias-primas e de energia, a
formação da mão-de-obra, os transportes, o aperfeiçoamento das máquinas para ampliar
a produção. O filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, retrata bem a ideia do
sistema. Estamos falando do:
a) Taylorismo
b) Leninismo;
c) Stalinismo
d) Fordismo

16. O planeta está aquecendo em ritmo nunca visto nos últimos mil anos, alertaram
cientistas climáticos da NASA. Um dos sinais mais claros das mudanças climáticas
detectadas pelos cientistas é o derretimento das calotas polares, que ocorre muito mais
depressa do que se imaginava. A causa do problema apresentado é:
a) As chuvas ácidas;
b) As ilhas de calor;
c) O efeito estufa;
d) A inversão térmica;

17. Qual o país que mais comprou carne do Brasil, em 2016?
a) Hong Kong
b) Rússia
c) Venezuela
d) Egito
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18. O termo Tigres Asiáticos se refere a quatro países da Ásia, que a partir da década
de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. São eles:
a) Hong Kong, Rússia, Coreia do Sul e Taiwan.
b) Rússia, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan.
c) Paquistão, Cingapura, Coreia do Norte e Taiwan.
d) Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan.

19. Segundo o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), basicamente os conteúdos
principais trabalhados no documento de Ética, em relação à Geografia são:
a)
b)
c)
d)

Desigualdades sociais, desigualdades morais.
Pluralidade cultural e meio ambiente.
Respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade.
Todas as alternativas.

20. As mais potentes usinas hidroelétricas brasileiras localizam-se na bacia do rio:
a) Paraíba.
b) Amazonas.
c) São Francisco.
d) Paraná.
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