Conhecimentos Gerais
Fundamental Completo
21)
Produz uma paisagem monótona, quase sempre em extensas chapadas planálticas, sobre solos lateríticos. As
árvores e os arbustos são raquíticos e com folhas decíduas, só se adensando quando há um pouco mais de
umidade. As estiagens são longas no teoricamente chamado inverno e, por vezes, violentas. Com a seca,
chegam as queimadas, e o verde, inclusive das gramíneas, só retorna com as chuvas de verão.

Esse texto reflete:
a) Caatinga.
b) Palmeirais.
c) Estepe.
d) Cerrado.
22) As informações sobre deslocamentos domicílio-trabalho/estudo constituem importante referencial
para a análise dos processos de metropolização e expansão urbana. Podemos associar o movimento
pendular que acontece, diariamente, com grande intensidade, em quase todas as metrópoles
brasileiras a:
a) Movimentos rítmicos sazonais, resultantes da homogeneidade do espaço urbano.
b) Uma modalidade transumânica para aproveitar trabalhadores temporários nas áreas centrais.
c) Expansão horizontal urbana e periferização de mão-de-obra.
d) Um intenso nomadismo gerado pela especulação imobiliária com verticalização da marcha urbana.
23) A área do Nordeste brasileiro é de aproximadamente 1.558.196 km², equivalente a 18% do território
nacional e é a região que possui a maior costa litorânea. Tratando-se do meio físico nordestino, a
alternativa verdadeira é:
a) As serras úmidas têm solos rasos e freqüentes afloramentos rochosos, impedindo a atividade
agrícola
b) Os processos de intemperismo físico e as ações erosivas pluviais preponderam nos sertões
semi-áridos
c) Os chapadões sedimentares têm baixas potencialidades de recursos hídricos subterrâneos
d) Não há rede de drenagem perene nas depressões sertanejas semi-áridas.
24) Na Região Sudeste, iniciou-se a industrialização do País, tornando-se a indústria de transformação a
principal divisa(dinheiro)e trabalho nos seus Estados. O Estado de São Paulo tornou-se o maior
parque industrial da América do Sul.
Entre os fatores de concentração industrial do Sudeste podemos citar, exceto:
a) Mão-de-obra abundante.
b) Rede de transporte bem estruturada.
c) Grande mercado consumidor.
d) Grandes jazidas carboníferas.
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25) O Brasil precisa, em todas as regiões, de um amplo programa de represas e barragens para todos os
rios. Devem ser elaborados projetos de revitalização de todos os cursos d’água no país. Esses projetos
por maiores que sejam os investimentos pagam-se pelos seus retornos. A vida útil das grandes
represas está diminuindo, no Brasil, devido:
a) Ao processo de infiltração.
b) À falta de aprofundamento do canal principal.
c) Ao processo de assoreamento.
d) Ao reflorestamento excessivo das margens do rio principal
26) São consideradas características da primeira Constituição do Brasil de 1824:
a) Instituição do voto censitário e criação do poder Moderador.
b) Caráter monarquista que mantinha o sistema moderno de divisão em três poderes.
c) Instauração do pluripartidarismo, garantindo grande rodízio no governo imperial.
d) Feição populista e autoritário, e praticamente assegurou uma verdadeira ditadura imperial sobre os
demais poderes.
27) O principal valor do pau-brasil é a extração de um princípio colorante denominado brasileína,
extraído do lenho e muito usado para tingir tecidos e fabricar tinta para escrever.A exploração do paubrasil se fazia pelo sistema de escambo. Isto significa que:
a) A exploração era monopólio real.
b) A exploração se baseava no trabalho forçado dos indígenas.
c) A exploração era feita pelo sistema de arrendamento.
d) A exploração era feita por contrabandistas.
28) A compensação da Companhia das Índias Ocidentais se deu com o aprisionamento de uma esquadra
espanhola carregada de prata, que viajava do México para a Espanha. Todo o lucro obtido nesse
aprisionamento foi utilizado para financiar uma nova expedição ao Brasil. Só que dessa vez atacaram
a capitania de Pernambuco, que era o maior centro açucareiro da colônia. Com relação ao domínio
holandês no Brasil, no período colonial, pode-se afirmar que:
a) O governo de Nassau, de acordo com a Companhia das Índias Ocidentais, procurou,
juntamente com os produtores locais, incrementar ainda mais a produção do açúcar.
b) A partir de suas bases no Nordeste, os holandeses ampliaram o raio da sua dominação, chegando,
em 1645, a conquistar a Amazônia peruana.
c) Oriundo de uma Holanda dividida pelas guerras de religião, o protestante Nassau fez do seu
governo, em Pernambuco, um regime teocrático de protestantismo radical.
d) Nas regiões que dominaram, os holandeses transformaram a economia numa atividade igualmente
lucrativa para França e Espanha.
29) Sobre os fatores econômicos que determinaram a 1ª Guerra Mundial está:
a) O surgimento de uma Alemanha industrial que disputa os mercados ingleses e franceses na
Europa e nas colônias.
b) O rompimento político com o Império Austro-Húngaro traz sérios problemas para a Alemanha na
obtenção de matérias-primas para a expansão de suas indústrias.
c) A existência de colônias norte-americanas na África e Ásia que impediram o desenvolvimento
industrial alemão.
d) A disputa entre norte-americanos e alemães pelas colônias na África.
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30) Sobre o colonialismo ibérico no Novo Mundo, é correto afirmar que, EXCETO:
a) Promoveu a dizimação da população indígena com a violência e a exploração.
b) Teve um objetivo civilizador com a europeização das áreas coloniais.
c) Possibilitou o desenvolvimento do mercado interno a partir do século XIX.
d) Esteve subordinado à política mercantilista metropolitana.
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