
200920092009

EsPCEx

PROVA 1PROVA 1
FGGeeooggrraaffiiaa/



Todos os direitos reservados a 

EU MILITAR
Nova Iguaçu-RJ

suporte@eumilitar.com

Curso EsPCEx
2021

É proibida a reprodução total ou
parcial do conteúdo desse material

sem prévia autorização.



Pág.11                   Provas de Física/Química e Geografia/História – Modelo B

25

26

27

QUESTÕES DE GEOGRAFIA

PROVA DE GEOGRAFIA

Escolha  a  única  alternativa correta,  dentre as opções apresentadas, que responde ou
completa cada questão, assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no Cartão
de Respostas.

Assinale a alternativa que contém os três países que são os maiores produtores mundiais de
petróleo.

[A] China, Rússia e Venezuela

[B] Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos

[C] Estados Unidos, China e Iraque

[D] Irã, México e Arábia Saudita

[E] México, Venezuela e Irã

Com relação aos fluxos de capital internacional, podemos afirmar que os investimentos apli-
cados na instalação de fábricas ou na mineração, por exemplo,  são denominados investimento ou
capital

[A] especulativo.

[B] volátil.

[C] de curto prazo.

[D] produtivo.

[E] financeiro.

Leia as afirmativas a seguir sobre o processo de urbanização, espaço urbano e problemas
urbanos.

I - As cidades de uma rede urbana possuem diferentes graus de importância, o que estabele-
ce uma hierarquia urbana, onde as cidades maiores exercem influência sobre as menores que
estão sob suas respectivas áreas de influência.

II - Quando a população está distribuída de forma equilibrada entre as diferentes cidades da
rede urbana de um país, pode-se afirmar que ocorre o processo de macrocefalia urbana.

III - A segregação espacial nas cidades, representada, por exemplo,  pela existência de bair-
ros pobres, também está presente em países ricos como os Estados Unidos.

IV - O processo de industrialização teve como consequências o surgimento de grandes aglo-
merações urbanas conhecidas como metrópoles e o aumento do processo de urbanização.

Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)

[A] apenas I e II

[B] apenas II e IV

[C] apenas III e IV

[D] apenas I, II e III

[E] apenas I, III e IV
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Acerca da posição geográfica e astronômica do Brasil, podemos afirmar que

[A] situa-se totalmente na Zona Intertropical, daí observarmos o predomínio de climas quentes.

[B] seu território concentra-se totalmente no hemisfério Ocidental, por isso apresenta horários adian-
tados em relação a Greenwich.

[C] devido à sua grande extensão latitudinal, o País abarca  diferentes fusos horários.

[D] é um país predominantemente tropical e, em sua maior parte, localizado em baixas latitudes.

[E] limita-se em sua porção ocidental com todos os demais países da América do Sul.

O problema da destinação e/ou reaproveitamento do lixo é ainda uma questão a ser soluci-
onada em diversas partes do mundo. Existem, na atualidade, diferentes técnicas para
reaproveitamento de resíduos e/ou eliminação total do lixo.

Sobre esse assunto, considere a tabela abaixo:

Coluna - A
Tipo de Destinação

do Lixo

Coluna - B

Características

Não há nenhum tipo de tratamento e funciona como foco trans-
missor de doenças, sobretudo para a população que vive em seus
arredores.
Provoca baixo impacto ambiental, desde que respeitada a vida útil
do empreendimento, contudo ocupa porções consideráveis do es-
paço urbano.

Reduz drasticamente o volume de detritos, mas é uma solução
ainda relativamente cara.

Parte do lixo pode ser reaproveitada como fertilizantes agrícolas,
porém, para que se tenha êxito, é preciso que o lixo seja previa-
mente separado.

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

Escolha a única opção abaixo que completa corretamente a coluna A.

[A] 1. Aterro sanitário, 2. Incineração, 3. Lixão, 4. Compostagem.

[B] 1. Compostagem, 2. Aterro sanitário, 3. Incineração, 4. Lixão.

[C] 1. Lixão, 2. Aterro sanitário, 3. Incineração, 4. Compostagem.

[D] 1. Lixão, 2. Compostagem, 3. Aterro sanitário, 4. Incineração.

[E] 1. Compostagem, 2. Aterro sanitário, 3. Lixão, 4. Incineração.

FisQui_GeoHist_B_08jul09.pmd 12/8/2009, 14:5712



Pág.13                   Provas de Física/Química e Geografia/História – Modelo B

31

32

30 Com relação à nova ordem mundial, leia as sentenças a seguir e assinale a única opção cor-
reta.

[A] O conceito de “guerra ao terror” foi formulado na década de 1960 (no âmbito da Guerra Fria), em
decorrência de atentados promovidos por partidos comunistas no continente americano.

[B] O recrudescimento dos movimentos nacionalistas, na transição do século XX para o XXI, é um
fenômeno restrito ao mundo oriental.

[C] Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a praticar a(o)
chamada(o) “guerra/ataque preventivo”, contrariando o ordenamento jurídico da ONU.

[D] Os Estados Unidos, com seu poder bélico, e os países árabes, com boa parte do petróleo mundial,
são os dois grandes polos de poder na atualidade.

[E] O fortalecimento político e econômico do chamado eixo Sul-Sul tem sido a principal questão
geopolítica enfrentada pela política externa norte-americana.

Entre os meses de Abril e Julho, observa-se uma intensificação das chuvas em cidades da
Zona da Mata nordestina, tal como Maceió-AL e Recife-PE. Esse aumento está relacionado, princi-
palmente, à ocorrência das chuvas

[A] frontais provocadas pelo avanço da massa Polar Atlântica (mPa) ao longo do litoral e o seu
contato com a massa Tropical atlântica (mTa), quente e carregada de umidade.

[B] orográficas provocadas, sobretudo, pela umidade da massa Equatorial atlântica (mEa) que se
desloca do Oceano Atlântico e defronta-se com a planície costeira.

[C] convectivas, que se caracterizam por serem extremamente violentas e causadas pela atuação da
massa Equatorial continental (mEc).

[D] de verão, que são precipitações torrenciais provocadas pelo movimento convectivo de ventos
quentes e úmidos provenientes da massa Tropical continental (mTc).

[E] sazonais, que se intensificam nesse período graças à expansão da atuação da massa Equatorial
continental (mEc) sobre todo o território brasileiro.

Os relevos residuais são resultantes da erosão diferencial, ou seja, do trabalho desigual dos
agentes de erosão e da resistência desigual à erosão do substrato rochoso desses relevos e das
áreas existentes em seu entorno. As Chapadas do Araripe e do Apodi são exemplos dessas forma-
ções e estão situadas, segundo a classificação do relevo brasileiro de Jurandir Ross, na Depressão
______________________. Essa Depressão é caracterizada pela presença  de muitos Inselbergs.

Assinale a única alternativa que completa corretamente a lacuna do texto acima.

[A] da Amazônia Ocidental

[B] Cuiabana

[C] do Araguaia

[D] do Tocantins

[E] Sertaneja e do São Francisco
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A constante interação entre os diferentes elementos da natureza (relevo, solo, clima, vege-

tação e hidrografia), permite-nos identificar, no território brasileiro, seis diferentes domínios
morfoclimáticos. Sobre esses domínios, pode-se afirmar que:

I– cada domínio exibe um bioma dominante, mas cada bioma abrange diversos tipos de
ecossistemas em seu interior, de acordo com as mudanças nas condições naturais (solo, altitude,
clima, fauna etc).

II– no domínio da Amazônia, a floresta, latifoliada e perene, contribui, em grande parte, para
as condições climáticas reinantes: temperaturas médias elevadas, precipitação abundante e con-
centrada no verão e elevada amplitude térmica anual.

III– o domínio do Cerrado é o mais extenso bioma brasileiro e sua vegetação limita-se aos
Planaltos e Chapadões do Brasil Central.

IV– no domínio da Caatinga encontra-se uma vegetação que se desenvolve em solo pouco
profundo, pois a relativa escassez de chuvas é responsável pelo baixo nível de decomposição
química das rochas.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

[A] I e II               [B] II e III            [C] I e IV               [D] II e IV               [E] I e III

As transgressões e as regressões marinhas são resultantes de grandes mudanças climáticas
globais e, muitas vezes, do movimento denominado

[A] Epirogênese.    [B] Orogênese.      [C] Intemperismo.     [D] Vulcanismo.      [E] Abalo Sísmico.

Assinale a única alternativa que apresenta a teoria demográfica, elaborada no pós Segunda
Guerra Mundial, que afirmava ser o acelerado crescimento populacional uma das causas da pobre-
za em países subdesenvolvidos.

[A] Reformista

[B] Pós-reformista

[C] Malthusiana

[D] Neomalthusiana

[E] Pró-natalista

36 É um fenômeno climático que ocorre geralmente durante o inverno, quando o ar frio perma-
nece nas proximidades do solo, contribuindo para a concentração de poluentes nessa faixa, pois a
camada logo acima, mais quente, interrompe a corrente ascendente e bloqueia a dispersão dos
poluentes. A esse fenômeno denominamos

[A] inversão térmica.

[B] efeito estufa.

[C] ilha de calor.

[D] chuva ácida.

[E] circuito de fumaça.
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