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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

 

31. (Concurso Aurora/2018) A 

sistematização da Geografia teve início 

em meados do século XIX, com 

Humboldt e Ritter. Derivando destes 

dois autores surgem as correntes de 

pensamento geográfico. A alternativa 

correta que possui todas as correntes do 

pensamento geográfico é: 

 

A) o Determinismo Ambiental, o 

Possibilismo, o Método Regional, a Nova 

Geografia e a Geografia Crítica. 

B) o Determinismo socioambiental, o 

Possibilismo, o Método Regional e a 

Geografia Crítica. 

C) o Determinismo Ambiental, o Positivismo, 

o Método Regional, a Nova Geografia e a 

Geografia Crítica. 

D) o Determinismo Ambiental, o 

Possibilismo, o Método Ambiental, a Nova 

Geografia e a Geografia Crítica 

E) o Determinismo Ambiental, o 

Possibilismo, o Método Regional, a Velha 

Geografia e a Geografia Crítica 

 

32. (Concurso Aurora/2018) “A geografia 

conheceu, num passado recente, um 

movimento vigoroso de renovação 

teórica, que exercitou com radicalidade 

a crítica às perspectivas tradicionais e 

introduziu novas orientações 

metodológicas no horizonte 

de investigação dessa ciência. Sendo a 

Geografia uma ciência de transformação 

e elaboração do espaço, a mesma faz 

uma interconexão entre o espaço da 

produção, circulação e ideias no 

decorrer do tempo histórico.” 

Relacionada a temática abordada acima 

assinale a alternativa correta: 

 

A) O principal livro de Friedrich Ratzel, 

denomina-se Antropocentrogeografia –

 fundamentos da aplicação da Geografia à 

História; pode-se dizer que esta obra funda 

a Geografia Crítica. Nela, Ratzel definiu o 

objeto geográfico como o estudo da 

influência que as condições naturais 

exercem sobre a humanidade. 
 
B) A principal mudança no ensino da geografia 

é a passagem, que ainda ocorre, de uma 

geografia tradicional e descritiva voltada 

para a memorização, para uma geografia 

humana e não crítica, preocupada com o 

raciocínio e o espírito crítico do aluno. 
 
C) O principal livro de Friedrich Ratzel, 

denomina-se Antropogeografia –

 fundamentos da aplicação da Geografia à 

História; pode-se dizer que esta obra funda 

a Geografia Humana. Nela, Ratzel definiu o 

objeto geográfico como o estudo da 

influência que as condições naturais 

exercem sobre a humanidade. 
 
D) Vidal de La Blache criou uma doutrina, o 

Positivismo, e fundou a escola francesa de 

Geografia. E, mais, trouxe para a França o 

eixo da discussão geográfica, situação que 

se manteve durante todo o primeiro quartel 

do século XIX. 
 
E) Vidal de La Blache criou uma doutrina, o 

Positivismo, e fundou a escola francesa de 

Historiografia. E, mais, trouxe para a 

França o eixo da discussão geográfica, 

situação que se manteve durante todo o 

primeiro quartel do século XVIII. 

 

33. (Concurso Aurora/2018) Portadora 

de memória, a paisagem ajuda a construir 

os sentimentos de pertencimento; ela cria 

uma atmosfera que convém aos momentos 

fortes da vida, às festas, às comemorações. 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. 

São Paulo: Contexto, 2010 

https://jonashenriquelima.wordpress.com/tag/geografia/
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O que pode-se entender como conceito de 

paisagem? 

A) O que os nossos sentidos depreendem da 

parte de um espaço, ou seja, as sensações 

que determinado local nos transmitem. 
 

B) O que os nossos sentimentos e cérebro 

depreendem da parte de uma cidade, ou 

seja, as sensações que determinado local 

possui. 
 

C) O que os nossos sentimentos e cérebro 

depreendem da parte do mundo, ou seja, as 

sensações que determinado lugar deixa de 

conter. 
 

D) O que faz parte de uma zona rural somente 

em pequenos municípios. 
 

E) O que não está presente em todo município 

, só está presente em grandes Metrópoles. 

 

34. (Concurso Aurora/2018) A Geografia, 

assim como várias outras ciências, 

utiliza-se de categorias para basear os 

seus estudos. Trata-se da elaboração e 

utilização de conceitos básicos que 

orientem o recorte e a análise de um 

determinado fenômeno a ser estudado. 

Rodolfo Alves Pena.  

A esse respeito assinale a alternativa que 

contenha apenas ítens corretos. 

 

I- Lugar pode ser definido como o espaço 

percebido, ou seja, uma determinada área 

ou ponto do espaço da forma como são 

entendidos pela razão humana. 

II- Território: é classicamente definido como 

sendo um espaço delimitado. Tal 

delimitação se dá através de fronteiras, 

sejam elas definidas pelo homem ou pela 

natureza.  

III- Região: é uma área ou espaço que foi 

dividido sem um critério específico. Trata-

se de uma elaboração racional humana para 

melhor compreender uma determinada área 

ou um aspecto dela. 

 

A) Apenas I é verdadeira. 

B) Apenas I e II são verdadeiras. 

C) Somente a III é verdadeira. 

D) Apenas I e III são verdadeiras. 

E) Todos os itens são verdadeiros 

 

35. (Concurso Aurora/2018) De acordo 

com os conceitos cartográficos pode-se 

afirmar corretamente. 
 

A) O mapa é uma reprodução distorcida da 

realidade. 

 

B) A escala é a relação entre a área e o 

comprimento existente em um mapa 

referente a uma cidade. 

C) A escala é a relação entre a área, a altura e 

o comprimento no mapa e a distância real 

correspondente à área mapeada. 

 

D) São elementos que compõem os mapas: 

escala, projeção cartográfica, símbolo ou 

convenção e título. 

 

E) São elementos que compõem os mapas: 

desenhos variados, projeção cartográfica, 

símbolo ou convenção e título. 

 

36. (Concurso Aurora/2018) Observe o 

mapa do Brasil. 

 

https://3.bp.blogspot.com/_YtABFdf-hbo/Sqa0nicEazI/AAAAAAAAAiQ/UPEprsYAqvQ/s1600-h/QUEST%C3%83O+30.JPG
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Assinale a resposta que contenha a escala 

correta do segmento AB que possui 4 cm no 

mapa e equivale a 1112 km: 

 

A) 1:27.800.000 

B) 1:28.800.000 

C) 1:20.800.000 

D) 1:37.800.000 

E) 1:47.800.000 

 

37. (Concurso Aurora/2018) O meio 

técnico-científico-informacional 

corresponde à atual fase dos processos de 

transformação da natureza e de 

construção do espaço geográfico, esse é 

parte do legado teórico deixado por 

Milton Santos. 

Quais as três etapas que constituem o 

processo a evolução das transformações 

do espaço são: 

 

A) o meio rural, o meio urbano e o meio 

indígena. 

B) o meio natural, o meio de produção e o 

meio técnico-científico-informacional. 

C) o meio natural, o meio técnico e meio 

técnico-científico-informacional. 

D) o meio urbano, o meio indígena e o meio 

técnico. 

E) o meio natural, o meio técnico e meio-

técnico-formal. 

 

38. (Concurso Aurora/2018): 

 
O meio técnico introduziu a produção 

mecanizada na sociedade 

A globalização só se manifesta em seu atual 

estágio graças aos avanços propiciados pelo 

meio técnico-científico-informacional. Quais 

as características dos objetos criados dentro 

desse período trazendo essas 

transformações? 

A) Além de serem técnicos, os objetos também 

carregam em si a falta da informação e 

trabalham a partir dela, o que justifica o 

nome do atual período de transformação do 

meio geográfico. 

B) Além de serem pouco dotados de 

tecnologia, os objetos também carregam em 

si a falta da informação e trabalham a partir 

dela, o que justifica o nome do atual 

período de transformação do meio 

geográfico. 

C) Além de serem técnicos, os objetos também 

carregam em si a informação e trabalham a 

partir dela, o que justifica o nome do atual 

período com restrita transformação do meio 

geográfico. 

D) Além de serem técnicos, os objetos também 

carregam em si a informação mas não 

trabalham a partir dela, o que justifica o 

nome do atual período de transformação do 

meio geográfico. 

E) Além de serem técnicos, os objetos também 

carregam em si a informação e trabalham a 

partir dela, o que justifica o nome do atual 

período de transformação do meio 

geográfico. 
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39. ‘(Concurso Aurora/2018) Depois de 

aguardar por uma década, o Rio de 

Janeiro se tornou a primeira cidade do 

mundo a receber o título de Patrimônio 

Mundial como paisagem cultural 

concedido pela UNESCO. O conceito de 

paisagem cultural passou a ser utilizado a 

partir de 1992 e se aplica a locais onde a 

interação humana com o meio ambiente 

ocorre de forma harmônica. Até o 

momento, as regiões reconhecidas 

mundialmente nessa categoria 

relacionaram-se a áreas rurais, sistemas 

agrícolas tradicionais, jardins históricos e 

outros locais de cunho simbólico, religioso 

e afetivo. Adaptado de O Globo 

02/07/2012. 

O patrimônio histórico trava uma 

verdadeira batalha com a constante 

urbanização vivida no Brasil, 

principalmente no desafio de preservar 

ás áreas com vegetação. Nesse contexto 

devemos buscar: 

 

A) flexibilização da legislação das regiões 

sujeitas a proteção ambiental em uma 

cidade. 

B) desapropriação das áreas de encostas na 

região metropolitana ou rural. 

C) preservação dos conjuntos de lugares 

dotados de atrativos naturais. 

D) reordenamento das áreas litorâneas 

marcadas pela expansão imobiliária. 

E) preservação das áreas litorâneas marcadas 

pela falta da expansão imobiliária. 

 

40. (Concurso Aurora/2018) Muitas 

pessoas, que não têm meios de pagar os 

altos aluguéis dos bairros elegantes, são 

progressivamente rejeitadas para a 

periferia, como os subúrbios e os bairros 

mais afastados.RÉMOND, R. O século 

XIX. São Paulo: Cultrix, 1989 

(adaptado). 

Uma consequência geográfica do processo 

socioespacial é a 

 

A) criação de condomínios . 

B) decadência das áreas centrais de comércio. 

C) aceleração do processo de cercamentos. 

D) ampliação do tempo de deslocamento mo 

cotidiano da população. 

E) contenção da ocupação de espaços sem 

infraestrutura.  

 

41. (Concurso Aurora/2018): 

 

Centros de poder da nova Ordem Mundial. 

Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, 

discute-se a emergência de uma Nova 

Ordem Mundial, com base em duas 

mudanças: uma geopolítica e outra 

econômica. As mudanças ocorridas no 

formato das ordens geopolítica e econômica 

até os dias atuais estão corretas em: 

 

A) no século XIX a ordem era monopolar, o 

século XX, a ordem era tripolar. Após a 

Segunda Guerra Mundial (1945), os 

Estados Unidos (capitalista) e a ex-União 

Soviética (socialista) disputavam a 

hegemonia (dominação) ou supremacia 

internacional. No século XXI estabeleceu-

se uma Nova Ordem Mundial, em geral 

denominada multipolar. 

 

B) no século XIX a  ordem era monopolar, e 

no século XXI estabeleceu-se uma Nova 

Ordem Mundial, em geral denominada 

multipolar. 

 

https://www.coladaweb.com/geografia/queda-do-muro-de-berlim
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C) no século XIX a ordem era monopolar, o 

século XX, a ordem era bipolar e após a 

Segunda Guerra Mundial (1945), os 

Estados Unidos (capitalista) e a ex-União 

Soviética (socialista) disputavam a 

hegemonia (dominação) ou supremacia 

internacional. 

D) no século XIX a  ordem era monopolar, o 

século XX, a ordem era bipolar. Após a 

Segunda Guerra Mundial (1945), os 

Estados Unidos (capitalista) e a ex-União 

Soviética (socialista) disputavam a 

hegemonia (dominação) ou supremacia 

internacional. No século XXI estabeleceu-

se uma Nova Ordem Mundial, em geral 

denominada multipolar. 

E) no século XIX a  ordem era monopolar, o 

século XX, a ordem era bipolar. No século 

XX estabeleceu-se uma Nova Ordem 

Mundial, em geral denominada multipolar. 

 

42. (Concurso Aurora/2018): 

 
A globalização é um dos termos mais 

frequentemente empregados para descrever 

a atual conjuntura do sistema capitalista e 

sua consolidação no mundo. 

Qual o conceito correto para Globalização? 

 

A) como a integração com maior intensidade 

das relações socioespaciais em escala 

mundial, instrumentalizada pela conexão 

entre as diferentes partes do globo 

terrestre. 

B) como a integração com maior intensidade 

das relações populacionais e escolares em 

escala mundial, instrumentalizada pela 

conexão entre as diferentes partes do globo 

terrestre. 

C) como a integração com maior intensidade 

das relações socioambientais em escala 

mundial, instrumentalizada pela conexão 

entre as diferentes partes do globo terrestre. 

D) como a integração com maior intensidade 

das relações socioespaciais em escala 

mundial, instrumentalizada pela conexão 

entre as diferentes partes do Brasil. 

E) como a integração com pouca intensidade 

das relações socioespaciais em escala 

continental, instrumentalizada pela conexão 

entre as diferentes partes do globo terrestre. 

 

43. Concurso Aurora/2018): 

 

As sociedades constroem-se a partir da 

transformação da natureza 

É importante entender a complexidade com 

que se estabelece a interação entre natureza 

e ação humana, pois, mesmo com a evolução 

dos diferentes instrumentos tecnológicos e 

das formas de construção da sociedade, a 

utilização e transformação dos elementos 

naturais continuam sendo de fundamental 

relevância. 

 

Assinale a alternativa que contenha 

aspectos reais da Ação Antrópica na 

natureza que gera uma série de 

consequências negativas para o ambiente e 

o próprio homem. 

 

A) desmatamento, extrativismo controlado 

e terraceamento. 

 

B) extrativismo controlado, terraceamento, 

construções de casa e lixiviação. 
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C) desmatamento, retirada dos recursos do 

solo, alteração das formas de relevo para o 

cultivo (como as técnicas 

de terraceamento ) e poluição de rios e 

mares. 

D) desmatamento, retirada dos recursos do 

solo, alteração das formas de relevo para o 

cultivo (como as técnicas 

de terraceamento ) e preservação de 

mananciais. 

E) desmatamento, retirada dos recursos do 

solo, alteração das formas de relevo para a 

agricultura de forma equilibrada, sem 

agrotóxicos e poluição de rios e mares. 

 

 

44. (Concurso Aurora/2018): 

 
O desenvolvimento e o consumismo, os 

quais vêm trazendo fortes impactos 

ambientais, como os expressos na 

ilustração. Marque a alternativa abaixo 

coerente com o tema citado 

anteriormente: 

 

A) a nova consciência ambiental, diminuiu o 

nível de consumo da população e resultou 

na redução dos impactos ambientais. 

B) ocorreram mudanças na forma de 

apropriação da natureza pelas grandes 

corporações industriais que, ao utilizar 

técnicas menos agressivas ao ambiente, 

eliminou assim os impactos ambientais. 

C)  o modelo de desenvolvimento do 

capitalismo contemporâneo tem 

intensificado os impactos socioambientais. 

D) o modelo de desenvolvimento do 

capitalismo de mercado contemporâneo 

ocorrido em todos os países do globo tem 

intensificado os impactos socioambientais. 

E) a antiga consciência ambiental, diminuiu o 

nível de consumo da população e resultou 

na redução dos impactos ambientais em 

todo o mundo. 

 

45. (Concurso Aurora/2018) A União 

Europeia (EU) entrou em vigor em 

novembro de 1992, de acordo com o 

chamado Tratado de Maastricht. Foi 

criado o Euro a moeda única desse bloco. 

Assinale a alternativa que contenha 

somente países que  

A) Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 

Eslováquia. 

B) Alemanha, Áustria, Reino Unido, 

Dinamarca, Eslováquia. 

C) Alemanha, Canadá, Reino Unido, 

Dinamarca, Eslováquia. 

D) Rússia, Áustria, Reino Unido, Dinamarca, 

Eslováquia. 

E) Alemanha, Áustria, Reino Unido, 

Dinamarca, Estados Unidos. 

 

46. (Concurso Aurora/2018) Mercosul 

debaterá espionagem e segurança da 

internet no momento em que novas 

denúncias de espionagem foram trazidas 

a público (...), dessa vez envolvendo 

quebra de sigilo das comunicações de e-

mail, SMS, chamadas telefones e até 

mesmo navegação na Internet da 

presidente Dilma Rousseff e seus 

assessores diretos, os ministros do 

Interior – o equivalente à Casa Civil no 

Brasil – e da Justiça dos países que 

compõem o Mercosul e outros associados 

ao bloco se preparam para discutir as 

denúncias de espionagem e a segurança 

da Internet. Disponível em 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/mer

cosuldebatera-espionagem-e-seguranca-da-

internet (adaptado) Acesso em: 09 de setembro de 

2013. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/terraceamento.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/terraceamento.htm


 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA 

 

  

 

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018 
 

7 
 

Com base no texto e nos seus 

conhecimentos sobre o Mercosul, assinale 

a sentença correta: 

 

A) Atualmente, o Mercosul é formado por 

quatro países membros: Argentina, Brasil, 

Uruguai eVenezuela. Em 2012, o Paraguai 

foi expulso devido ao processo de 

impeachment do presidente Fernando Lugo. 

 

B) As reuniões do Mercosul, além de tratarem 

de questões comerciais, também são 

voltadas para temas das esferas política, 

cultural e esportiva, o que demonstra o 

objetivo de integração entre os países 

membros. 

 

C) Atualmente, o bloco se classifica como um 

mercado comum, depois de ter passado 

pelos estágios de união aduaneira e de área 

de livre comércio. Esse atual estágio é 

caracterizado pela livre circulação de 

pessoas, bens, serviços e capitais. 

 

D) Esse bloco econômico foi criado com a 

assinatura do Tratado de Assunção, em 

1991, por Argentina, Brasil, Paraguai e 

Méxicoi. Com isto, objetivavam a 

integração dos quatro Estados membros por 

meio do estabelecimento de uma Tarifa 

Externa Comum (TEC). 

 

E) As reuniões do Mercosul, além de tratarem 

de questões comerciais, também são 

voltadas para temas das esferas política, 

cultural e esportiva, o que demonstra o 

objetivo de integração entre os países 

membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. (Concurso Aurora/2018): 

 
No século XVI: a ocupação limitava-se ao 

litoral, a principal atividade econômica 

desse período foi o cultivo de cana para 

produzir o açúcar, produto muito 

apreciado na Europa, a produção era 

destinada à exportação. As propriedades 

rurais eram grandes extensões de terra, 

cultivadas com força de trabalho 

escrava. O crescimento da exportação 

levou aos primeiros centros urbanos no 

litoral, as cidades portuárias. 

Analise os itens abaixo e marque a 

alternativa que contenha a sequência 

com itens verdadeiros sobre a formação 

do território brasileiro: 

I- Século XVII e XVIII: foram marcados pela 

produção pastoril que adentrou a oeste do 

país e também pela descoberta de jazidas de 

ouro e diamante nos estados de Goiás, 

Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período 

foi chamado de aurífero e fez surgir várias 

cidades. 

II- Século XIX: a atividade que contribuiu 

para o processo de urbanização foi a 

produção de café, principalmente nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Espírito Santo. Essa atividade 

também contribuiu para o surgimento de 

várias cidades. 
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III- Em 1994, o Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE) elaborou uma nova 

proposta de divisão para o país que, além 

dos elementos físicos, considerou os 

aspectos socioeconômicos. A região Norte 

era composta pelos estados do Amazonas, 

Pará, Maranhão e Piauí e pelo território do 

Acre. 

 

A) Apenas a I é verdadeira. 

B) Apenas os itens e I e III são verdadeiros. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D)Apenas o ítem III está correto. 

E)Os itens I e II estão corretos. 

 

48. (Concurso Aurora/2018) 

 
Em 1821, as capitanias passaram a se 

chamar províncias e, em 1889, estados, 

nome que conservam até os dias atuais. 

 
Os limites territoriais do Brasil, definidos 

em 1904, valem ainda hoje. A divisão dos 

estados, porém, sofreu mudanças. 

Os mapas mostram o território brasileiro 

em dois momentos diferentes ao longo do 

seu processo de formação, que duraram 

quatro séculos. Isso significa que, em 

diversas ocasiões, o Brasil incorporou e 

também perdeu terras e os limites de seu 

território variaram. 

De acordo com as imagens e o fragmento 

acima assinale a alternativa que contenha os 

outros dois momentos de alterações na 

formação do território nacional: 

 

A) Século XVI a divisão do Brasil era em 

Capitanias Hereditárias, as capitanias 

tinham contornos bem diferentes dos 

iniciais e o território brasileiro já possuía 

um traçado próximo do atual. Hoje o Brasil 

possui 27 Unidades da Federação (UF), 

sendo 26 estados e o Distrito Federal. 

 

B) Século XVIII divisão do Brasil em 

Capitanias Hereditárias, as capitanias 

tinham contornos bem diferentes dos 

iniciais e o território brasileiro já possuía 

um traçado próximo do atual, na atualidade, 

o espaço geográfico do Brasil está 

organizado em 27 Unidades da Federação 

(UF), sendo 26 estados e o Distrito Federal. 
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C) Século XV a divisão do Brasil era em 

Capitanias Hereditárias, as capitanias 

possuíam os mesmo contornos, bastante 

diferentes dos atuais. Hoje o Brasil possui 

29 Estados com o Distrito Federal. 

D) Século XIV divisão do Brasil em 

Capitanias Hereditárias, as capitanias 

tinham contornos bem diferentes dos 

iniciais e o território brasileiro já possuía 

um traçado próximo do atual, na atualidade, 

o espaço geográfico do Brasil está 

organizado em estados. O Brasil possui 29 

Unidades da Federação (UF), sendo 28 

estados e o Distrito Federal. 

E) Século XIII a divisão era em sesmarias que 

correspondem exatamente a atualidade om 

20 estados mais o Distrito Federal. 

 

49. (Concurso Aurora/2018) 

Desenvolvimento Sustentável é a 

preservação da natureza, mesmo dentro 

de um desenvolvimento tecnológico e 

econômico com vistas à promoção de 

uma maior conscientização ambiental na 

sociedade. Esse termo designa: 

A) A interrupção das práticas econômicas para 

garantir, primeiramente, a conservação dos 

elementos naturais e atrasar o 

desenvolvimento. 

B) A manutenção do desenvolvimento 

econômico de modo a garantir a 

preservação da natureza e dos recursos 

naturais para as gerações futuras mesmo 

dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento. 

C) A adoção de medidas de expansão das áreas 

naturais sobre as zonas de ocupação 

humana, de forma a reconstruir o império 

dos domínios da natureza. 

D) O uso de  medidas socioeducativas para o 

uso consciente do que e natura, de modo a 

garantir,  um grande desenvolvimento 

econômico e urbano. 

E) A permanência do desenvolvimento 

econômico que preserva a natureza, com o 

intuito de aumentar sua lucratividade e não 

evitar o desgaste do meio ambiente. 

50. (Concurso Aurora/2018): 

 

Dois anos depois do rompimento da 

barragem de Fundão, na região de Mariana 

(MG), biólogos, geólogos e oceanógrafos que 

pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que 

o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é 

totalmente conhecido. 

Em 5 de novembro de 2015, 34 milhões de 

metros cúbicos de rejeito de minério de 

ferro jorraram do complexo de mineração 

operado pela Samarco e percorreram 55 km 

do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do 

rio do Carmo até desaguarem no rio Doce. 

No total, a lama percorreu 663 km até 

encontrar o mar, no município de Regência 

(ES). 

O Brasil possui um solo rico em diversos tipos 

de minerais e possui diversas regiões 

extratoras de ferro, bauxita, manganês entre 

outros. Desastres como o de Mariana 

acarretam que tipo de prejuízos ambientais e 

para a vida dos habitantes da região? 

 

A) O rompimento da barragem da Samarco em 

Mariana, destruiu as casas de mais de 200 

famílias e tirou a vida de 19 pessoas, poluiu 

o rio Doce que abastecia várias cidades e 

até o oceano onde o rio desagua possui 

vestígios tóxicos da lama. 

 

B) O rompimento da barragem da Samarco em 

Mariana, destruiu as casas de mais de 500 

famílias e tirou a vida de 19 pessoas, poluiu 

o rio Doce que abastecia várias cidades e 

até o oceano onde o rio desagua possui 

vestígios tóxicos da lama. 
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C) O rompimento da barragem da Samarco em 

Marina, destruiu as casas de mais de 200 

famílias e tirou a vida de 19 pessoas, poluiu 

o rio Doce que abastecia várias cidades e 

até o oceano onde o rio desagua possui 

vestígios tóxicos da lama. 

 

C) O rompimento da barragem da Samarco 

em Mariana, destruiu as casas de mais de 

200 famílias e tirou a vida de 29 pessoas, 

poluiu o rio Doce que abastecia várias 

cidades e até o oceano onde o rio desagua 

possui vestígios tóxicos da lama. 

 

E) O rompimento da barragem da Samarco em 

Mariana, destruiu as casas de mais de 200 

famílias e tirou a vida de 29 pessoas, poluiu 

o rio Doce que abastecia várias cidades e 

até o oceano onde o rio desagua possui 

vestígios tóxicos da lama, porém todos os 

problemas já foram sanados. 

 

51. (Concurso Aurora/2018): 

 

 

Os gráficos acima apresentam alguns dados 

demográficos brasileiros, com base nos 

mesmos é possível perceber: 

A) Ocorreu uma estabilidade no crescimento 

populacional entre 1900-1920, houve um 

aumento populacional de 1920-2020 e uma 

redução acentuada nos últimos anos nas 

taxas de natalidade e mortalidade. 
 
B) Ocorreu uma estabilidade no crescimento 

populacional entre 1960-1980, houve um 

aumento populacional de 1920-1940 e uma 

redução acentuada nos últimos anos nas 

taxas de natalidade e mortalidade. 
 
C) Ocorreu uma estabilidade no crescimento 

populacional entre 1900-1920, houve um 

aumento populacional de 1920-1960 e uma 

redução acentuada nos últimos anos nas 

taxas de natalidade e mortalidade. 
 
D) Ocorreu uma instabilidade no crescimento 

populacional entre 1960-1980, houve um 

aumento populacional de 1900-1940 e uma 

redução acentuada nos últimos anos nas 

taxas de natalidade e mortalidade. 
 
E) Não ocorreram mudança nos dados de 

Mortalidade e Natalidade de 1900 a 2010. 

 

52. (Concurso Aurora/2018) Sobre a 

demográfica brasileira marque a 

alternativa correta: 
 
A) Manteve-se fortemente a taxa de natalidade 

até a década de 1950. 
 
B) Os governos durante os anos de 1930 até m 

2017 acreditavam que o alto crescimento 

vegetativo era fator de progresso. 
 
C) Nenhuma política estatal de controle da 

natalidade foi adotada, mas o Estado 

apoiava os programas de redução da 

natalidade. 
 
D) A política demográfica dos governos 

militares brasileiros pós-1964 foi marcada 

por uma grande estabilidade. 
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E) Manteve-se fortemente a taxa de 

natalidade até a década de 1990. 

 

53. (Concurso Aurora/2018) Ao longo da 

história, o setor da agricultura no Brasil 

passou por diversos ciclos e 

transformações, indo desde a economia 

canavieira, pautada principalmente na 

produção de cana-de-açúcar durante o 

período colonial, até as recentes 

transformações e expansão do café e da 

soja. 

Como encontra-se atualmente o cenário 

agrícola no Brasil? 

 

A) As transformações ainda ocorrem, 

sobretudo garantindo um ritmo de 

sequência às transformações técnicas 

ocorridas a partir do século XX, como a 

mecanização da produção e a 

modernização das atividades. 

B) As transformações deixaram de ocorrem, 

sobretudo garantindo um ritmo de 

sequência às transformações técnicas 

ocorridas a partir do século XX, como a 

mecanização da produção e a 

modernização das atividades. 

C) As transformações deixaram de ocorrem, 

sobretudo garantindo um ritmo de 

sequência às transformações técnicas 

ocorridas a partir do século XVII, como a 

mecanização da produção. 

D) As mudanças nesse setor foram bastante 

singelas devido a pouca importância 

econômica desse certo no nosso país. 

E) Ocorreram mudanças somente na 

contratação dos trabalhadores desses 

setores.  

 

54. (Concurso Aurora/2018) A terra vem 

sendo mal distribuída no Brasil desde 

1530, quando foram criadas as capitanias 

hereditárias e as sesmarias, que deram 

origem aos latifúndios modernos. 

Segundo o Censo Agropecuário 1995/1996 

do Instituto Brasileiro de Geografia e  

Estatística (IBGE), grandes propriedades 

com mais de mil hectares (apenas 1% do 

total) concentram mais de 45% da área 

cultivável. 

No outro pólo estão os pequenos 

proprietários (4,5 milhões, como vimos) e 

os trabalhadores sem nenhuma terra, 

cerca de 15 milhões de pessoas. Para 

defender seus interesses, estes últimos 

constituíram, em 1984, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), 

cujo objetivo central é a realização de 

uma verdadeira reforma agrária no 

Brasil. 

Está correto acerca da luta pela terra no 

Brasil. 

 

A) O MST possui total apoio do Governo 

Federal, Governadores e Fazendeiros. 

B) O MST possui total apoio do Governo, 

artistas e ONG’s. 

C) A distribuição das terras brasileiras entre as 

classe sociais vigentes já foi igualitária no 

período da colonização. 

D) Uma das formas de pressão do MST tem 

sido a ocupação de propriedades 

improdutivas. Configura-se, assim, um 

conflito de interesses entre os grandes 

fazendeiros e os trabalhadores sem-terra. 

E) Uma das formas de pressão do MST tem 

sido a desocupação de propriedades 

improdutivas. Configura-se, assim, um 

conflito de interesses entre os  fazendeiros e 

os trabalhadores sem-terra. 

 

55. (Concurso Aurora/2018) Em cada 

espaço de nossa casa temos esses 

exemplos: a cama, a roupa, o som e a TV 

estão entre eles. Todos esses produtos são 

o resultado da transformação de 

matérias-primas, com suprimento de 

energia, em produtos industrializados. 

Até consolidar esse processo, a indústria 

passou por vários estágios de produção. 

(ALMEIDA; RIGOLIN, 2005, p. 

123).Com base na análise do texto e nos 

conhecimentos sobre a evolução, os tipos  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/agricultura.htm
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e a localização das indústrias no Brasil e 

no Mundo, pode-se afirmar: 

 

A) A Primeira Revolução Industrial foi 

marcada pela hegemonia alemã, pelo uso do 

carvão vegetal. 

B) A Segunda Revolução Industrial começou 

no final do século XIX com o surgimento 

das indústrias de vanguarda como a 

metalúrgica, a siderúrgica, a automobilística 

e a petroquímica, sendo o petróleo a sua 

principal fonte de energia. 

C) O avanço da Revolução Técnico-Científica-

Informacional não é marcante no Japão, na 

Alemanha, nos Estados Unidos e em outros 

países. 

D) A indústria de bens de produção utiliza 

grande quantidade de matéria-prima e alto 

consumo de energia, visando abastecer 

outros tipos de indústrias, como as 

siderúrgicas. 

E) O vale do Silício brasileiro localiza-se em 

Pirapora, no interior de Minas Gerais e, 

assim comoo original norte-americano, 

concentra, atualmente, indústrias 

consideradas de tecnologia de ponta, 

especialmente de informática, eletrônica e 

de telecomunicações. 

 

56. (Concurso Aurora/2018): 

 
A esse respeito, pode-se afirmar que: 

 

A) O sucesso das cifras econômicas deveu-se à 

criação do Plano de Metas, idealizado pelo 

então ministro José Delfim Neto. 

B) Enquanto o PIB subia a taxas em torno de 

10% ao ano, ocorreu, paradoxalmente, um 

aumento da concentração de renda e da 

pobreza. 

C) O “milagre” foi decorrência direta da 

transformação da economia brasileira, que 

passava a se concentrar na produção urbano 

industrial. 

D) A arrancada econômica foi fruto do 

abandono da indústria e da adoção de uma 

política de substituição de importações que 

tornou o Brasil menos dependente do 

mercado mundial. 

E) Favorecido pela política de recuperação 

salarial  chega ao fim com o arrocho salarial 

imposto pelo governo Geisel. 

 

57. (Concurso Aurora/2018): 

 
Fortaleza, importante centro econômico da 

região Nordeste 

A região geoeconômica do Nordeste foi a 

primeira área do Brasil a ser ocupada pelo 

processo de colonização e guarda até hoje as 

marcas desse evento histórico. Ela abrange 

os estados do Piauí, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia, além do leste do Maranhão 

e do norte de Minas Gerais. 

Essa região passou por problemas 

históricos, sobretudo ao longo do século XX,  
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quando a concentração econômica do Brasil 

ocorreu no Centro-Sul. Por causa disso, 

além de alguns problemas relacionados 

com o clima seco em algumas áreas, o 

Nordeste sofreu, em grande parte, com a 

emigração (saída de habitantes) para 

outras regiões, além de apresentar um 

elevado grau de dependência. 

Atualmente, a região está recuperando-se, 

assinale a alternativa que corresponde ao 

contexto: 

 

A) industrializando-se e aumentando a sua 

participação no PIB brasileiro, que 

atualmente se encontra no índice de 14%. 

As principais cidades são Salvador (que já 

foi a capital do Brasil), Fortaleza, Recife e 

Natal. 

 

 

B) industrializando-se e aumentando a sua 

participação no PIB brasileiro, que 

atualmente se encontra no índice de 34%. 

As principais cidades são Salvador (que já 

foi a capital do Brasil), Fortaleza, Recife e 

Natal. 

C) industrializando-se e aumentando a sua 

participação no PIB brasileiro, que 

atualmente se encontra no índice de 34%. 

As principais cidades são Salvador (que já 

foi a capital do Brasil), Fortaleza, Recife e 

Juazeiro do Norte. 

D) passa por um processo de industrialização 

mas ainda não atingiu um crescimento 

significativo o suficiente para alterar o PIB. 

E) Ainda possui metade das suas atividades 

econômicas voltadas para o setor agrário 

ainda em processo de modernização. 

 

 

58. (Concurso Aurora/2018):

 

Analisando as imagens e correto afirmar: 

A) A regionalização do espaço brasileiro, a 

partir de 1980, veio da necessidade de 

identificar os diferentes espaços existentes 

no país com seus respectivos potenciais de 

recursos e aspectos socioeconômicos, para 

promover uma melhor inserção no 

mercado nacional emergente. 

B) A regionalização do espaço brasileiro 

ocorreu devido a necessidade de separar as 

culturas regionais e a estrutura do ensino 

regular. 

C) A divisão do Brasil em regiões 

Geoeconômicas foi algo necessário para 

valorização e desenvolvimento das 

tecnologias no Brasil. 
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D) A regionalização do espaço brasileiro, a 

partir de 1940, veio da necessidade de 

identificar os diferentes espaços existentes 

no país com seus respectivos potenciais de 

recursos e aspectos socioeconômicos, para 

promover uma melhor inserção no 

mercado nacional emergente. 

 

E) A divisão do Brasil em regiões Geosociais 

foi algo necessário para valorização e 

desenvolvimento das tecnologias no Brasil. 

 

59. (Concurso Aurora/2018) O Ceará 11º 

menor estado do Brasil em área, 

distribuído ao longo de 148.887,632 km², 

apresenta uma formação geomorfológica 

relativamente simples. Na porção norte 

encontram-se as planícies. O centro é 

marcado pela depressão sertaneja, que 

domina boa parte do território. E em 

partes do seu entorno, porções 

planálticas surgem e diferenciam os 

terrenos da paisagem cearense.  

A planície costeira cearense: 

 

A) abrange faixa estreita ao longo do litoral 

cearense, composta por planícies 

fluviomarinhas e campos de dunas. Essas, 

formadas pela ação dos ventos, estendem-

se de 5 a 10 km em direção ao interior do 

continente, podendo chegar a mais de 30 

metros de altura. 
 

B) abrange faixa estreita ao longo do litoral 

cearense, composta por planícies 

fluviomarinhas e campos de dunas. Essas, 

formadas pela ação dos ventos, estendem-

se de 10 a 20 km em direção ao interior do 

continente, podendo chegar a mais de 40 

metros de altura. 
 

C) abrange faixa estreita ao longo do litoral 

cearense, composta por planícies 

fluviomarinhas e campos de dunas. Essas, 

formadas pela ação dos ventos, estendem-

se de 50 a 70 km em direção ao interior do 

continente, podendo chegar a mais de 50 

metros de altura. 

D) essas, formadas sofrem ação dos ventos, 

chuva e ação antrópica  estendendo-se de 

50 a 70 km em direção ao interior do 

continente, podendo chegar a mais de 50 

metros de altura. 
 

E) essas, formadas sofrem ação antrópica  

estendendo-se de 50 a 70 km em direção ao 

interior do continente, podendo chegar a 

mais de 70 metros de altura. 

 

60. (Concurso Aurora/2018): 

 
A Chapada do Araripe e a Chapada do 

Apodi, que marca a divisa do Ceará com o 

Rio Grande do Norte, se distingue pela 

altitude, que não ultrapassa os 250 metros. 

Delimitada pela Depressão Sertaneja e pelo 

vale do rio Jaguaribe, a unidade marca a 

transição entre a depressão e a Zona da 

Mata Cearense. 

Assinale a alternativa que corresponda as 

características presentes a Chapada do 

Araripe. 

 

A) Uma região tabular, com vegetação e fauna 

que possui uma enorme diversidade , com 

várias nascentes e muitas depressões de ate 

30 metros. 
 
B) caracterizada por rochas sedimentares e 

pelo planalto elevado, tem seu flanco norte 

no território cearense e se estende por todo 

o sul do estado. Possui aproximadamente 

180 km de comprimento com cotas 

altimétricas que chegam a 900 metros em 

alguns pontos. 
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C) caracterizada por rochas sedimentares e 

pelo planalto elevado, tem seu flanco 

norte no território cearense e se estende 

por todo o sul do estado. Possui 

aproximadamente 180 km de 

comprimento com cotas altimétricas que 

chegam a 950 metros em alguns pontos. 
 
D) caracterizada por rochas sedimentares e 

pelo planalto elevado, tem seu flanco 

norte no território cearense e se estende 

por todo o oeste do estado.  
 
E) Uma região tabular, com vegetação e 

fauna que possui uma enorme diversidade 

, com várias nascentes e muitas depressões 

de ate 70 metros. 


