Conhecimentos Gerais
Ensino Médio
21) Após a descoberta da América, em 1492, as terras descobertas foram divididas entre espanhóis e
portugueses. Qual foi o acordo que estabelecia essa divisão?
a)
b)
c)
d)

Pacto colonial.
Tratado de Tordesilhes.
Tratado de expansionismo marítimo.
Tratado de panos e vinhos.

22) Em Vila Rica, um grupo de brasileiros, inspirados pelas idéias iluministas, passou a se reunir
secretamente, preparando uma revolta separatista. Tiradentes, divulgador do movimento, foi o
participante de mais baixa condição social entre os “inconfidentes”. Qual destas revoltas corresponde
com as informações acima?
a)
b)
c)
d)

Conjuração Mineira.
Inconfidência Baiana.
Revolta de Beckman.
Guerra dos Mascates.

23) Sobre a Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808, nós podemos afirmar, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Contribuiu para a quebra do Pacto Colonial.
Foi conseqüência direta do Bloqueio Continental imposto por Napoleão.
Apoiar o movimento de Proclamação da República no Brasil.
Recebeu ajuda do governo inglês na viagem para o Brasil.

24) A expansão imperialista e a corrida neocolonialista por novos mercados geraram tensões que levariam
ao primeiro grande confronto entre as nações industrializadas da Europa. Sobre a I Guerra Mundial
(1914-1918) assinale a alternativa CORRETA:
a) A I Guerra Mundial foi responsável pela união dos interesses alemães e ingleses em torno dos
melhores mercados africanos.
b) As origens da I Guerra Mundial vinculam-se à expansão dos regimes totalitários na Alemanha e
Itália.
c) O fato de a Rússia não se ter envolvido na I Guerra Mundial foi fundamental para a eclosão da
Revolução Socialista de 1917.
d) A I Guerra Mundial refletiu na economia brasileira, incentivando o crescimento industrial
via "política de substituição de importações".
25) Não foi por acaso que o processo de industrialização teve início na Inglaterra. Antes do século XVIII,
esse país já reunia algumas das principais condições que lhe possibilitaram a realização de tal feito
histórico. Assinale a alternativa, que não podemos considerar causa do pioneirismo inglês no processo
de industrialização.
a) Acumulação primitiva de capital.
b) Mão-de-obra excedente.
c) Mercado consumidor satisfatório.
d) Matérias-primas abundantes como o petróleo.
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26)
A concepção de Geddes
O termo foi idealizado nos primeiros anos do século XX pelo escocês Patrick Geddes — considerado o pai do
planejamento regional — ao perceber o fabuloso ajuntamento urbano que cobria parte do noroeste
estadunidense (Bos-Wash). Geddes afirmou que as megalópoles têm um caráter "apocalíptico" e
degenerativo deste desenvolvimento. Essas afirmações geraram certa polêmica e iniciou-se uma discussão
pioneira quanto às aglomerações urbanas; especulou-se que as metrópoles, as megalópoles (as cidades,
enfim) estariam fadadas à destruição, tornando-se necrópoles (cidades mortas).
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%B3pole#Origem_das_megal.C3.B3poles

Entende-se por megalópole:
a) A extensão de áreas urbanizadas, resultante da conurbação de duas ou mais metrópoles.
b) A junção da malha urbana de duas ou mais cidades.
c) A conurbação da metrópole nacional com cidades médias.
d) A constituição da metrópole nacional.
27) Em relação aos altos níveis de poluição da cidade de São Paulo, assinale a alternativa errada.
a) A poluição do ar consiste na presença, em suspensão, de partículas sólidas e de gases tóxicos.
b) A concentração industrial, a grande circulação de veículos e a falta de controle na emissão de
poluentes são os principais fatores de poluição do ar.
c) O ar poluído provoca ou agrava doenças do aparelho respiratório, ocasionando aumento de
internações e atendimentos de emergência.
d) A concentração de gás ozônio oriunda, principalmente, da queima de combustíveis fósseis,
aumenta o percentual de radiação que a Terra deve refletir para o espaço.
28) No plano econômico, Vargas era um tanto nacionalista, evitando ao máximo a entrada de capital
estrangeiro. Foi nesse período também que aumentou sobremodo a intervenção estatal na economia. O
Estado participava como planejador econômico. Posteriormente, durante o Estado Novo, o Estado
passou a ter grandes empresas e a participar da economia não só por meio do planejamento, mas
também como um investidor. Das realizações do governo de Getúlio Vargas, que permitiram o
surgimento das indústrias de base no Brasil, a mais expressiva é:
a)
b)
c)
d)

Estrada de Ferro Vitória-Minas.
Petrobrás.
Companhia Siderúrgica Nacional.
Estaleiros da Ponta de Areia.

29) São condições que necessariamente favorecem o aproveitamento do Capital Humano da empresa,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Envolvimento do trabalhador com a tarefa desempenhada.
Um ambiente de trabalho tranqüilo, harmonioso (zen).
Equipes de trabalho não-competitivas.
Gastos constantes com a sofisticação dos equipamentos.
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30) São consideradas conseqüências do aquecimento global, EXCETO:
a) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da temperatura no mundo, está em curso o
derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas dos oceanos, podem ocorrer,
futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas.
b) Diminuição do processo de desertificação: o aumento da temperatura provoca a morte de
várias espécies animais, equilibrando vários ecossistemas e que contribui para a preservação
da mata nativa.
c) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento da temperatura faz com que ocorra maior
evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes climáticas.
d) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem sofrido com as ondas de calor. No verão
europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até mesmo mortes
de idosos e crianças.

8

