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Uma região insular é um território cercado por águas, ou seja, uma 
ilha. O Brasil tem três capitais insulares. Assinale a alternativa que 
apresenta essas capitais, seus respectivos estados, representados 
pela sigla correspondente, e suas localizações em relação às 
regiões brasileiras.

a) Vitória (ES), região SE/ São Luiz (MA), região NE/ Florianópolis 
(SC), região S.

b) Vitória (ES), região SE/ Belém (PA), região N/ Florianópolis (SC), 
região S.

c) Rio de Janeiro (RJ), região SE/ São Luiz (MA), região N/ Porto 
Alegre (RS), região S.

d) Rio de Janeiro (RJ), região SE/ São Luiz (MA), região NE/ Porto 
Alegre (RS), na região S.

e) Vitória (ES), região NE/ Belém, região N/ Florianópolis (SC), 
região S.

V

q. 22 – pág. 33
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Belém: 20S 480W

Manaus: 30S 600W

cos d = cos(90o - ) cos(90o - ') + sen(90o - ) sen(90o - ') cos 

 - latitude

 - longitude

cos d = cos(90 - 2) cos(90 - 3) + sen(90 - 2) sen(90 - 3) cos 12

cos d = 0,03489 x 0,05233 + 0,99939 x 0,99862 x 0,97814

cos d = 0,00182 + 0,97619 cos d = 0,97801 d = 12,037860

d (12,037860) = d’ (0,2101rad)

D = R d' 

D = 6300 x 0,2101 

D = 1323,63 km

q. 28 – pág. 30



  

C = 2r

C = 2 x 6300

C = 39584,06743km

3600 39584,06743km
120 X

X = 1319,46891km
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q. 23 – pág. 25

I. O aumento da população negra aponta para a necessidade de políticas 
públicas de inclusão social, pois dados do Censo 2010 mostraram, também, 
que brancos ganham duas vezes mais do que negros e dominam o ensino 
superior no país.

II. O aumento da população negra aponta para a necessidade de medidas 
de combate ao preconceito racial, pois os altos índices de mortes violentas 
de jovens negros podem estar relacionados à discriminação racial.

III. O aumento da população negra se deve a um processo de valorização 
da raça negra e ao aumento da autoestima dessa população, que passou a 
se autodefinir como tal.

IV. O aumento da população negra se deve a melhorias nas condições 
econômicas da população negra, especialmente na faixa etária de 19 a 24 
anos, nas últimas décadas.

V. O aumento da população negra se deve às melhorias nas condições de 
saúde desse grupo étnico, que resultou em uma maior taxa de natalidade 
entre os negros

V

V

V

F
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O aumento da população

O aumento da população



  

q. 27 – pág. 26

Com base no texto e na imagem apresentados, assinale a alternativa 
INCORRETA.

b) O que começou como um levante da Primavera Árabe contra um líder 
ditatorial foi se transformando em uma guerra brutal, envolvendo 
potências regionais e globais.

e) A origem da guerra atual foram os protestos de março de 2011 na 
cidade de Haima, no sul do país, dentro do espírito da Primavera Árabe.Haima

Haima

Daraa
Pop. 70 000 hab.

V



  

I. A construção do Muro do México pode ser 
caracterizada como uma forma de “protecionismo 
econômico” e, em consequência, como o possível 
início de uma era de "desglobalização".

II. A fronteira entre o México e os Estados Unidos é 
um dos locais de maior tensão em termos políticos e 
também humanitários, pois mais de 5 mil imigrantes 
ilegais morreram tentando ultrapassá-la.

III. A construção do Muro do México emergiu durante 
os acordos relativos à criação da ALCA, bloco 
econômico que, apesar de ser comercial, teria a 
função de propiciar uma maior integração entre os 
países-membros.

I. A construção do Muro do México pode ser 
caracterizada como uma forma de “protecionismo 
econômico”

q. 26 – pág. 30
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q. 22 – pág. 25
“Para manter emprego, cortador de cana precisa elevar produção. ONU 
investigará se 9 mortes ocorreram por exaustão. Tecnologia faz boia-fria 
trabalhar mais. Eles têm de se esforçar cada vez mais para manter seus 
empregos e não serem devorados pela tecnologia. São os boias-frias da 
cana-de-açúcar da região de Ribeirão Preto (SP), estimados em 40 mil 
trabalhadores, que convivem com aumentos anuais de área plantada, que 
beneficiam os produtores, e com a mecanização crescente. Esse esforço 
extra, no entanto, é alvo de investigação da ONU (Organização das 
Nações Unidas) e da Pastoral do Migrante de Guariba (SP), ligada à Igreja 
Católica. As duas organizações investigam se as mortes de nove boias-
frias registradas desde 2004 em canaviais da região foram provocadas 
pelo excesso de trabalho.”

A notícia acima se refere a uma categoria de trabalhador denominada 
“boia-fria”. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as 
características dessa categoria laboral.

d) Trabalho volante; remuneração por empreitada, tarefa ou 
dia; trabalho rural; atividades com esforço repetitivo e 
condições extenuantes de esforço laboral.



  

Rogério Aparecido Milan lidera uma das turmas de colhedores 
da fazenda da Citrosuco em Gavião Peixoto, onde trabalha 
desde 1992, tempo em que seu pai também participava da 
colheita. Formado por 54 pessoas, seu time é considerado um 
dos mais eficientes da região. Milan é contratado pela 
empresa em regime temporário. Sua equipe vem de Estados 
do Nordeste, principalmente Piauí e Maranhão (Jornal Valor 
Econômico)

Origem Destino

Movimentos cíclicos

Pendular

•Ciclo: 24h

Transumância

•Ciclo: 1 ano



  

q. 29 – pág. 27

Sobre as migrações no contexto da globalização, é CORRETO afirmar:

a) Facilitaram as migrações, reduziram o custo dos transportes, 
expandiram os meios de comunicação e de acolhimento nos países 
que precisam de mão de obra barata.

b) Os EUA e parte da União Europeia são as duas maiores zonas de 
atração de fluxos migratórios do mundo.

c) A crescente necessidade de mão de obra imigrante por parte dos 
países industrializados estimula a adoção de políticas imigratórias 
menos seletivas.

d) Xenofobia, pleno emprego e altos salários permitem o envio de 
dinheiro para o país de origem, aumentando a evasão de divisas e 
fluxo de capital especulativo.

e) As restrições, cada vez mais rígidas impostas pelos países para 
evitar a emigração clandestina, impedem o crescimento do número 
de imigrantes ilegais no mundo.

V



  

I. A imigração é uma força transformadora que produz 
mudanças sociais positivas e representa forte estímulo às 
economias em crise.

II. A imigração vem acompanhada não só de processos de 
aculturação por parte dos imigrantes, mas também de 
medidas políticas para controlar as suas ondas.

III. A xenofobia aumenta em maior ou menor proporção com 
todas as formas de migração internacional, e é estimulada 
pela crise econômica global.

IV. As migrações internacionais, atualmente, refletem as 
assimetrias das relações socioeconômicas em nível 
planetário.

q. 21 – pág. 29
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q. 24 – pág. 29

a) Em sua teoria demográfica, Malthus considerou que problemas 
sociais, como a pobreza, estavam relacionados com o excesso de 
população no espaço das cidades.

b) Discordando de Malthus, a teoria reformista afirmava que não 
era o excesso populacional o responsável pelas condições de 
miséria e pobreza no espaço geográfico, mas, sim, as 
desigualdades sociais.

c) Com a explosão demográfica do pós-2ª Guerra, os 
neomalthusianos afirmaram que era necessário estabelecer o 
controle do crescimento populacional, por meio de contraceptivos.

d) Apesar do crescimento da população, Malthus defendia que era 
possível produzir alimentos suficientes para reduzir as crises de 
fome e a pobreza que atingiriam a população mundial.

e) Atualmente, na Europa e em muitos países desenvolvidos, o 
problema é justamente o contrário do imaginado por Malthus: o 
baixo crescimento vegetativo.

espaço das cidades

possível produzir alimentos suficientes
F



  

q. 25 – pág. 30

Em relação ao continente africano, é CORRETO afirmar: 
a) A Nigéria apresenta baixa média de IDH, as menores médias de 
expectativa de vida do planeta e altas taxas de mortalidade infantil e 
de subnutrição.
b) A maioria dos países africanos tornou-se independente no final do 
século XIX, devido ao desenvolvimento da industrialização nos 
países europeus.
c) O processo de colonização da África respeitou as fronteiras 
étnicas e culturais, fato que evitou a existência de conflitos armados 
no continente.
d) O Norte da África, ou África setentrional, é caracterizado pela 
presença da religião islâmica e pelo predomínio da população árabe.
e) No Sudão, os conflitos atuais se devem à permanência, desde o 
período colonial, de uma política de segregação racial e territorial, 
promovida pelos brancos.

Serra Leoa
Afeganistão

V



  

q. 28 – pág. 35
De acordo com o Mapa da Violência 2015, elaborado pela 
Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais e lançado 
nesta segunda-feira, 9 de novembro, o número de mulheres 
negras mortas cresceu 54% em 10 anos (de 2003 a 2013), 
enquanto que o número de mulheres brancas assassinadas 
caiu 10% no mesmo período. No total, 55,3% dos crimes 
contra as mulheres foram cometidos no ambiente 
doméstico, e em 33,2% dos casos os homicidas eram 
parceiros ou ex-parceiros das vítimas.

El País, 09/11/2015.

b) Ao tratar as mulheres de forma homogênea, sem levar em 
conta os diferentes contextos enfrentados pelas negras e pelas 
brancas, o Estado tende a favorecer grupos privilegiados e a 
prejudicar grupos marginalizados.



  

q. 29 – pág. 35

Identidade é algo em processo, que se manifesta por meio da consciência 
da diferença e do contraste com o outro, pressupondo, assim, a alteridade. 
A identidade é, assim, sempre construída em um processo de interação e 
de diálogo que estabelecemos com os outros. 

O Censo 2000 revelou um crescimento da população indígena muito acima 
da expectativa, passando de 294 mil para 734 mil pessoas em apenas nove 
anos. Dez anos depois, o Censo Demográfico 2010 registrou novo aumento 
da população indígena, que totalizava, então, 896,9 mil pessoas, de 305 
etnias, que falam 274 línguas indígenas.

b) ao desenvolvimento de uma identidade étnica, por meio 
da qual o indivíduo se reconhece como indígena e não 
"apenas descendente" de índios.

e) à demarcação de terras indígenas na década de 2000, que 
considerou os espaços necessários ao modo de vida 
tradicional, resultando no aumento populacional.

V



  

q. 21 – pág. 25

Amazônico Caatinga

Cerrado

Mares de morros

florestados

Araucárias
Pradarias

Transição

b) O domínio “D” apresenta clima 
tropical úmido e relevo de morros 
com formas arredondadas ou 
mamelonares, originalmente 
florestadas, revelando intenso 
trabalho erosivo em estrutura 
cristalina.



  

a) No domínio “A”, encontra-se a maior parte do chamado 
“arco do desmatamento”, onde o avanço das atividades 
agrícolas impulsionou o crescimento da produção de 
alimentos, aumentando a biodiversidade.

c) Os domínios “B” e “E” são caracterizados por vegetação 
herbácea associada a climas que apresentam grande 
período de estiagem, além de apresentarem solos em 
processo de desertificação, o que dificulta a atividade 
agrícola.

d) O domínio “B” caracteriza-se por depressões 
interplanálticas, com uma rede de drenagem intermitente, 
solos ricos em matéria orgânica, viabilizando a produção 
de frutas, como a uva, para exportação.

e) Os domínios “C” e “F” são considerados hotspots, pois 
são áreas prioritárias para conservação, além de 
apresentarem alta biodiversidade. Sua vegetação é 
preservada na forma de extensos corredores ecológicos, 
sobretudo, para a realização de pesquisas científicas.

aumentando a biodiversidade.

!!

solos ricos em matéria orgânica

“F”

Hotspots: 
Cerrado e Mata 
Atlântica



  

q. 24 – pág. 26

a) a origem e a evolução de morfoestruturas em estruturas 
geológicas dobradas.

Ontogênese

•Forças horizontais

•Plasticidade das rochasSinclinal
Anticlinal



  

q. 25 – pág. 26 a) É uma anormalidade térmica das águas superficiais nas 
porções central e leste do oceano Pacífico. Provoca alterações 
climáticas com impactos em várias regiões do planeta.



  

q. 27 – pág. 30

I. Trata-se do estado do MA, que se situa 
na região NE; na parte austral, tem 
extensa área de cerrado com plantação de 
soja.

II. Faz a transição de biomas/clima: 
caatinga/semi-árido da região NE; floresta 
amazônica/tropical úmido da região N.

III. O potencial eólico e solar é alto, 
podendo ser utilizado como fonte de 
energia, pois se situa na região equatorial, 
com alta insolação e fortes ventos alíseos 
na costa.

V

V

V

MAPITOBA



  

q. 24 – pág. 34

Tropical

Com chuvas de inverno

c) as chuvas predominantes são de origem frontal.

1

2 3

1. Neve e geada

2. “Friagem”

3. Chuvas frontais



  

q. 25 – pág. 34

a) A ocorrência de fogo de origem natural, fenômeno muito 
recorrente nesse bioma, é prejudicial, pois impede a 
germinação das plantas.

b) Ocorre, predominantemente, no Brasil central e tem tido 
sua ocupação associada ao plantio de soja.

c) Apresenta fauna e flora empobrecidas, sendo inapropriado 
para produção agrícola.

d) É um bioma característico do semiárido do Brasil.

e) O clima predominante é tropical úmido, com chuvas 
abundantes no período de inverno.

origem natural
é prejudicial

V



  

q. 26 – pág. 26

“Depois de cinco anos de negociações, os Estados Unidos e 
o Japão selaram [...] o Acordo de Associação Transpacífico 
(TPP, em sua sigla em inglês) com outros dez países. O 
pacto de livre comércio une 40% da economia mundial e 
pode se transformar no maior acordo regional da história”.

A formação da zona econômica na bacia do Pacífico, pelos 
EUA, tem como objetivo

b) reduzir o crescimento econômico e a expansão da 
influência chinesa na região .



  

q. 23 – pág. 33

I. O mar de lama oriundo de rejeitos obtidos da extração de 
minério de ferro, abundantes na região, atingiu o rio Doce, 
afluente do sistema rio Grande/ rio Paraná.
II. A alta concentração de sedimentos liberados diminuiu a 
turbidez das águas, reduzindo a dissolução de oxigênio e 
provocando a morte de milhares de peixes.
III. A quantidade de lama liberada provocou assoreamento, 
mudanças nos cursos e diminuição da profundidade dos rios e, 
até mesmo, soterramento de nascentes.

afluente do sistema rio Grande/ rio Paraná.

V

V

F

Bacia do Rio Doce

Bacias do 
Atlântico Sudeste



  

q. 26 – pág. 34

“Os refugiados sírios formam o grande retrato da crise migratória 
mundial, que é considerada a maior tragédia humanitária do século 21. 
Seis anos de guerra na Síria já resultaram em 320 mil mortos (sendo 
96 mil civis e 17 mil crianças) e obrigaram mais de dois terços da 
população de 18 milhões de habitantes a deixar suas casas: há 5,5 
milhões de refugiados, além de 6,6 milhões de deslocados dentro do 
país”, informa a pesquisadora Marília Calegari, que teve as portas da 
comunidade síria abertas pela organização não governamental IKMR – 
I Know My Rights (Eu Conheço Meus Direitos)”.

O conflito que ocorre na Síria teve seu início na chamada Primavera 
Árabe, onda de protestos e revoltas ocorridas no Oriente Médio e no 
norte da África, em que a população foi às ruas para derrubar 
ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida.

Dentre os movimentos sociais apresentados abaixo, qual NÃO fez parte 
da Primavera Árabe?

d) Os conflitos no Sudão do Sul... 
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