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ORIENTAÇÕES PARA OS VESTIBULANDOS 

 
 
 
1. Durante todo o exame deve ser observado o mais rigoroso silêncio. 
2. A interpretação das questões faz parte do exame. NÃO FAÇA 
PERGUNTAS. 
3. Durante a realização das provas mantenha PERMANENTEMENTE o seu 
documento de identidade sobre a carteira. 
4. Ao receber o caderno de questões, colocar imediatamente o NÚMERO 
DE INSCRIÇÃO.  
5. O rascunho, se necessário, deverá se feito no verso das folhas ou folha à 
parte. 
6. As questões respondidas a lápis na folha de resposta, NÃO SERÃO 
CONSIDERADAS. 
7. NÃO SERÁ FORNECIDA 2ª via da folha de resposta. 
8. Entregar SOMENTE a folha de resposta. 
9. Nenhum candidato poderá entregar a folha de resposta e sair da sala antes 
de decorrida uma hora do início das provas. 
10. Os três últimos alunos devem sair da sala ao mesmo tempo. 
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PROVA DE BIOLOGIA 

 
1) Coloque Falso (F) ou Verdadeiro (V) diante de cada uma das afirmações a 
seguir, relacionadas a célula eucarionte: 

I (     ) ao observarmos o núcleo interfásico em microscópio óptico, 
verificamos a total compactação da cromatina, que passa a 
chamar-se cromossomo. 

II. (     ) a membrana nuclear apresenta “poros” através dos quais 
ocorrem importantes trocas de macromoléculas entre núcleo e 
citoplasma. 

III. (     ) o envoltório nuclear corresponde ao fluido onde estão 
mergulhados os cromossomos e as estruturas que formam o 
nucléolo. 

IV. (     ) o nucléolo, mergulhado na cariolinfa, esta sempre presente nas 
células eucarióticas, podendo haver mais de um núcleo. 

V. (     ) o nucléolo é uma região de intensa concentração de RNA 
ribossômico (RNA-r). 

VI. (     ) a cromatina é formada por uma única e longa molécula de 
RNA, associada a várias moléculas de glicoproteínas. 

VII. (     ) durante a meiose, na anáfase I ocorre a separação das 
cromátides irmãs. 

 
 A seqüência correta de alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) é: 
( a ) I – F,  II – V,  III – F,  IV – V,  V – V,  VI – F,  VII – V. 
( b ) I – V,  II – V,  III – F, IV – V,  V – V,  VI – F,  VII – F. 
( c ) I – F,  II – F,  III – F,  IV – V,  V – V,  VI – F,  VII – V. 
( d ) I – F,  II – V,  III – F, IV – V,  V – F,  VI –  F,  VII – F. 
 
 
2) Observe as afirmações abaixo: 
I – a enzima pepsina é produzida no estômago, degrada proteínas e 
funciona em pH ácido. 
II – a enzima tripsina é produzida no pâncreas, degrada proteínas e 
funciona em pH alcalino. 
III – a bile é uma enzima produzida no fígado que irá promover a 
emulsificação dos lipídios. 
IV – a α-amilase é uma enzima que se torna funcional somente em locais 
com pH ácido. 
 

 Entre as afirmações apresentadas, encontram-se corretas: 
a) I, II, III e IV c) I e II 
b) I, II e III d) III e IV 

 
 
3)  Em relação aos soros ou às vacinas, assinale abaixo a alternativa correta: 
a) soros são usados em casos de urgência, porque contêm antígenos 
atenuados. 
b) as vacinas protegem os indivíduos contra os microorganismos, 
estimulando a produção de antígenos. 
c) soros e vacinas são termos que podem ser utilizados como sinônimos. 
d) as vacinas induzem a formação de anticorpos específicos para cada tipo 
de antígeno. 
 
 
4) A respeito da imunidade passiva, é correto afirmar que: 
a) o indivíduo recebe os anticorpos durante a sua fase fetal, quando inicia 
uma soroterapia e na amamentação (com o leite materno). 
b) o indivíduo a desenvolve no momento em que adquire uma doença ou 
quando passa por uma vacinação. 
c) ocorre somente quando o individuo, durante sua fase fetal, recebe os 
anticorpos da mãe. 
d) ocorre somente na amamentação, desde que a mesma seja feita com leite 
materno. 
 
 
5) Um rapaz com a pigmentação da pele normal, porém com o pai albino, 
casou-se com uma garota com a pigmentação da pele normal, porém com a 
mãe albina. Mediante o histórico familiar de albinismo, o casal resolveu 
procurar um serviço de aconselhamento genético. Diante do responsável 
pela clínica, o casal questionou qual seria a possibilidade de, tendo o mesmo 
três descendentes, dois dos mesmos serem albinos. A resposta dada foi: 

a) 1/16 b) 9/64 c) 1/4 d) 27/64 
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6) Observe a tabela montada abaixo: 

DOENÇA AGENTE 
CAUSADOR 

AGENTE 
TRANSMISSOR 

A Trypanosoma cruzi Panstrongylus megistus 
Malária B Anopheles sp 
Febre maculosa C Amblyomma cajennense 
Febre amarela D Aedes aegypti 
Esquistossomose Schistosoma mansoni E 

F Wuchereria bancrofti Culex quinquefasciatus 
 
Na tabela anterior, as letras A, B, C, D, E e F correspondem, respectivamente, a: 
 
a) Doença de Chagas, vírus, Rickettsia sp, vírus, Biomphalaria sp, Leishmaniose.  
b) Amarelão, Plasmodium sp, Pasteurella sp, Necator americanus, Lutzomyia 
longipalpis, Oncocercose. 
c) Doença de Chagas, Plasmodium sp, Rickettsia sp, vírus, Biomphalaria sp, 
Elefantíase. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Observe a tabela abaixo: 

Nome 
vulgar 

Gênero ou 
Espécie 

Reação ou Sintomas 

1 Phoneutria sp Dor forte; suor; distúrbios respiratórios. 
2 Lycosa sp Dor forte; edema; necrose no local da picada. 
3 Latrodectus sp Dor forte no corpo todo; suor; palpitação; 

calafrios; câimbra, convulsões; dispnéia; morte. 
4 Loxosceles sp Dor forte; necrose ou gangrena; hemoglobinúria*. 

* Hemoglobinúria é a presença de hemoglobina na urina. 
 
Na tabela anterior, os números 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, às 
aranhas: 
a) armadeira, aranha-marrom, tarântula, viúva-negra. 
b) armadeira, tarântula, viúva-negra, aranha-marrom. 
c) tarântula, armadeira, aranha-marron, viúva-negra. 
d) aranha-marrom, tarântula, viúva-negra, armadeira. 
 
8) Observe as características abaixo: 
I – são compostos geralmente insolúveis em água. 
 

II – apresentam-se solúveis em solventes orgânicos. 
III – são encontrados em células como constituintes das membranas vivas. 
IV – são armazenados como reserva alimentar no interior do citoplasma. 

As características acima citadas são comuns aos: 
a) lipídios b) hidratos de carbono c) proteínas d) ácidos nucléicos 

 
 
9) Observe o esquema representando um coração humano abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os vasos sanguíneos numerados acima, que transportam respectivamente sangue 
arterial e sangue venoso (separados por “/”) são: 
 

a) 3 e 4 / 1 e 2 b) 2 e 4 / 1 e 3 c) 1 e 4 / 2 e 3 d)1 e 3 / 2 e 4 
 
10) A respeito das tênias ou solitárias, responda: 
a) O que é cisticercose? Como se contrai essa doença? 
b) O que é teníase? Como prevenir essa doença? 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Veias Cava 
Inferior e superior 

2 – Artéria Pulmonar 

3 – Veias 
pulmonares 

4 – Artéria Aorta 

Átrio Direito Átrio 
Esquerdo 

Ventrículo  
Direito 

Ventrículo 
Esquerdo 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

 
11) Sabe-se que cerca de 75% da massa de uma pessoa é constituída por água. 
Assim, se uma pessoa tem massa de 68 Kg, qual a quantidade de água, em 
gramas, que ela tem em seu corpo: 

a) 51000g b) 5100g c) 510g d) 51g 
 
12) A proporção entre as massas de cálcio, carbono e oxigênio na substância 
carbonato de cálcio é 10:3:12, respectivamente. Determine as massas de cálcio, 
de carbono e de oxigênio contidas em 70,0 g de carbonato de cálcio. 

a) 7,0g, 2,1g, 8,4g c) 28,0g, 8,4g, 33,6g 
b) 5,3g, 2,1g, 10,3g d) 17,8g, 13,2g, 28,5g 

 
13) Foi prescrito para um paciente 100mg, VO (via oral) de um dado 
medicamento de suspensão de 6/6 horas. Para encontrar a dose a ser administrada 
deve-se observar todas as informações contidas na embalagem. No caso do dado 
medicamento, temos: 

15 mg → 5 ml 
Quantos mililitros devem ser administrados? 

a) 16,5ml b) 7,0ml c) 50,0ml d) 33,3ml 
 
14) Uma secretaria sabe que três impressoras imprimem 360 páginas em 30 
minutos. Se ela utilizar seis impressoras, quantas páginas serão impressas por 
minuto? 

a) 12 b) 24 c) 30 d) 60 
 
15) Uma turma de cursinho tinha 80 alunos. Sabe-se que, 25% fizeram vestibular 
para área de exatas e que destes 80% foram aprovados. Quantos farão novamente 
o cursinho para área de exatas? 

a) 20 b) 4 c) 16 d) 7 
 
16) A largura e o comprimento de um retângulo estão na razão de 4 para 7. 
Calcule a área desse retângulo sabendo que seu perímetro vale 66 cm. 
 
17) Uma cultura de bactérias cresce segundo a função N(t) = α . 10λ.t, onde N(t) 
representa o número de bactérias em t horas, sendo t ≥ 0, e α e λ são constantes 
positivas. Observa-se que após duas horas o número inicial de bactérias, N(0), 
duplica. Após 6 horas qual será o número de bactérias? 
a) 2α b) 4α c) 6α d) 8α 

 
18) Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores de 20, a 
probabilidade de que ele seja primo é: 

a) ½ b) 3/5 c) 1/3 d) 2/5 
 
19) Determine quantos são os anagramas da palavra ITAJUBÁ. 

a) 1328 b) 720 c) 5040 d) 2520 
 
20) Foi prescrito, para um paciente, 20mg de um determinado medicamento 
intramuscular. A enfermeira só encontrou ampolas contendo 80mg/2ml. Quantos 
ml a enfermeira deverá aspirar para administrar a dose correta? 

a) 1,0 ml b) 2,0 ml c) 8,0 ml d) 0,5 ml 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
FÍSICA 
21) Um estudante do Ensino Médio resolveu calcular o tempo que irá permanecer 
no ar durante um salto numa cama elástica. Supondo que a velocidade inicial do 
movimento seja 12 m/s, calcule o tempo total, em segundos, que o estudante ficará 
no ar. Despreze a resistência do ar e adote g = 10 m/s2. 

a) 2,0 s b) 2,4 s c) 1,2 s d) 2,1 s 
 
22) Um gás ideal ocupa um volume de 3 L a 200 K de temperatura. Sabendo que o 
volume é diretamente proporcional à temperatura, em K, calcule o volume do gás a 
300 K. Considere a pressão constante. 

a) 5,0 L b) 4,3 L c) 2,0 L d) 4,5 L 
 
23) O filamento de uma lâmpada, disposto paralelamente ao anteparo de uma 
câmara escura de orifício, projeta nesse anteparo uma imagem de  8,0 mm de 
comprimento. Sabendo-se que a câmara tem 5,0 cm de profundidade, e o filamento 
está a 7,5 cm de distância do orifício, qual o comprimento do filamento, em mm? 

a) 12,0 mm b) 1,2 mm c) 5,3 mm d) 53,0 mm 
 
24) Uma plaqueta presa a um aparelho elétrico indica (840 W ---- 120 V). Qual a 
energia elétrica que esse aparelho consome por hora? 

a) 0,12 kWh b) 0,84 kWh c) 84,0 kWh d) 12,0 kWh 
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25) Quando uma enfermeira aplica uma injeção, está exercendo sobre o fluido, 
através do pistão da seringa, uma força de aproximadamente 40 N. Se o diâmetro  
da seringa for da ordem de 1 cm e a área do pistão for calculada por π . r², qual 
será a pressão exercida pela enfermeira? Adote π = 3,14. 
 
QUÍMICA 
26) O permanganato de potássio KMnO4, é usado em banhos, para alívio da 
coceira e também como antisséptico no tratamento de doenças como catapora e 
impetigo. Esse medicamento encontra-se à venda nas farmácias na forma de 
comprimido de 100 mg que deve ser dissolvido em 1 litro de água fervida. Na 
preparação do banho, uma mãe, inadvertidamente, dissolveu 10 comprimidos 
numa banheira contendo 5 litros de água. Sendo essa solução imprópria para o 
banho terapêutico, o procedimento correto para torná-la ADEQUADA consiste 
em: 

a) reduzir o volume a 1/3 do volume inicial. 
b) adicionar 10 litros de água fervida. 
c) adicionar 5 litros de água fervida. 
d) diluir a solução. 

 
27) A testosterona, o hormônio masculino produzido nos testículos, é responsável 
pelos efeitos observados no corpo dos jovens durante a adolescência tais como, 
desenvolvimento dos órgãos sexuais, mudança de voz, aparecimento de pêlos no 
rosto, no pubís e nas axilas. É responsável também pela maior massa muscular 
dos homens em relação às mulheres. A fórmula estrutural da testosterona é assim 
representada: 
 
 

    
 
 
      Observa-se que este composto apresenta grupos característicos das funções: 

a) ácido carboxílico e fenol c) cetona e álcool 
b) aldeído e álcool d) ácido carboxílico e álcool 

 
28) “ Vós sois o sal da terra; ora se o sal ficar insípido, como lhe restaurar o 
sabor? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens.” 
(Mt 5,13)  
    A utilização do NaCl é tão antiga que é citada no texto bíblico. Além desse, 
outros haletos de sódio têm aplicações importantes. Atualmente, a legislação exige 
que uma certa quantidade de iodo, por exemplo, na forma de NaI, seja adicionada 
ao sal da cozinha (sal iodado), a fim de prevenir doenças da tireóide, causadas por 
deficiência de iodo no organismo. Também o NaF é usado como preventivo da 
cárie, pois inibe o desgaste do esmalte dos dentes. 
   Considerando estes sais, é correto afirmar que a ordem crescente de solubilidade 
em água é: 

a) NaF  NaCl  NaI c) NaCl  NaF  NaI 
b) NaI  NaCl  NaF d) NaF  NaI  NaCl 

 
29) Observe o quadro abaixo e responda a questão a seguir: 
    O carbonato de cálcio, CaCO3, e o hidróxido de alumínio, Al (OH)3, são 
exemplos de substâncias utilizadas como princípio ativo para combater a acidez 
estomacal. Essas substâncias reagem com o ácido clorídrico, HCl, segundo as 
reações 1 e 2, NÃO-BALANCEADAS, fornecidas a seguir: 
 
(Reação 1)   CaCO3(s) + HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2(g) + H2O(l) 
(Reação 2)   Al(OH)3(s) + HCl(aq) → AlCl3(aq) + H2O(l) 
 
Um comprimido de antiácido contém 750mg de hidróxido de alumínio, Al(OH)3, e 
um outro comprimido de antiácido contém 750mg de carbonato de cálcio, CaCO3. 
Qual desses comprimidos é capaz de neutralizar a maior quantidade de ácido 
clorídrico, HCl? 

a) nenhum dos dois comprimidos é capaz de neutralizar ácido clorídrico, HCl, 
pois ambos apresentam uma quantidade muito pequena de Al(OH)3 e CaCO3. 
b) o comprimido que contém CaCO3, porque estequiometricamente, ele 
neutraliza uma maior quantidade de ácido clorídrico, HCl. 
c) os dois comprimidos neutralizam a mesma quantidade de ácido clorídrico, 
HCl, pois ambos apresentam massas iguais de Al(OH)3 e CaCO3. 
d) o comprimido que contém hidróxido de alumínio, Al(OH)3. 

 
30) As máscaras de oxigênio, para produzir oxigênio, em situações de emergência, 
contêm peróxido de potássio (KO2). O oxigênio é produzido pela reação desse 
óxido como dióxido de carbono e a água do ar exalado pelos pulmões, como mostra 
a equação: 
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           4 KO2  +  2H2O +  4 CO2 (g)  →  4 KHCO3(g)  +  3 O2(g) 
 
   Considere que uma pessoa exale 1,0 x 10-2 mol de CO2 por minuto. Ao final de 
5 minutos, qual será a quantidade em mols de oxigênio? 
 
 
HISTÓRIA 
31) Ao se analisar as práticas mercantilistas e a montagem do antigo sistema 
colonial, não se deve perder de vista o fato de que estes temas devem, 
necessariamente, ser entendidos de maneira articulada e como parte integrante da 
nova ordem que se impõe na Europa Ocidental, a partir dos séculos XV e XVI. 
Esta nova ordem, conforme se observou é resultado das alternativas que se 
apresentaram à sociedade européia para superar a crise geral do século XIV. 
     Em síntese, o que conta é que à época da transição feudalista/capitalista, o 
capital mercantil está estreitamente vinculado a uma nova estrutura do Estado, 
sendo ao mesmo tempo beneficiado pelas práticas mercantilistas e pela 
montagem do antigo sistema colonial. São esses os elementos que garantiram 
acumulação de capital, condição essencial à posterior implantação do 
capitalismo. 
     A presença da burguesia na sociedade européia, a partir do século XV, influiu 
(Assinale V nas proposições verdadeiras e F nas falsas) 

I - (     ) no fortalecimento da estrutura feudal, visto que os burgos se 
desenvolveram ao redor de castelos e de fortalezas dos 
senhores feudais. 

II - (     ) na ampliação do poder das monarquias, apoiadas pelo capital 
comercial nas suas ações políticas e militares. 

III -  (     ) na instalação do mercantilismo europeu, o qual, como política 
econômica, favoreceu a expansão da burguesia, garantindo-lhe 
o protecionismo comercial. 

IV - (     ) na política mercantilista francesa, denominada de 
“colbertismo”, que enfatiza a produção interna como fator de 
desencorajamento das importações. 

  
     Sua opção correta é: 

a) F-V-V-V b) F-F-V-V c) F-V-V-F d) V-F-V-F 
 
32) Leia com atenção o texto abaixo, de Chico Buarque de Holanda: 
“ Hoje você é quem  manda 
  Falou, tá falado 

   
  Não tem discussão 
  A minha gente hoje anda 
  Falando de lado 
  E olhando pro chão, viu 
  Você que inventou esse estado 
  E inventou de inventar 
  O perdão 
  Apesar de você 
  Amanhã há de ser 
  Outro dia.” 
     O compositor Chico Buarque de Holanda destacou-se pelas músicas de protesto, 
tão em evidência durante as ditaduras militares. O fragmento da letra da canção 
“Apesar de você”, tem relação com, EXCETO: 

a) o fortalecimento do Poder Executivo investido com o poder de arbítrio. 
b) a ausência da participação do povo, impedido de realizar manifestações 
contra o regime. 
c) a descrença do compositor no processo de abertura política. 
d) a falta de liberdade de pensamento e expressão, e o funcionamento da 
censura e da repressão. 

 
33) “A burguesia industrial e financeira da Alemanha encontrou na ideologia 
nazista a melhor arma de combate, de mobilização e de eliminação de dissidências 
no interior do Estado, em nome do “espaço vital” e da “pureza da raça”, bem como 
da “tradição cultural” e da “superioridade” alemãs. Para a Alemanha, ultrajada em 
Versalhes, nada melhor. Além disso, a antiga URSS representava para o 
capitalismo ocidental o perigo maior. Nesse quadro a Alemanha funcionava como 
antídoto e barreira ao avanço comunista”. (Mota p.344) 
      Com base na leitura do texto e nos conhecimentos sobre o assunto, pode-se 
afirmar: (Assinale V nas proposições verdadeiras e F nas falsas). 

I - (     ) pureza da raça e tradição cultural são princípios presentes não 
só na Alemanha nazista, mas também no Vietnã comunista, no 
Israel judaico e na Inglaterra capitalista. 

II - (     ) o ultraje alemão referido no texto relaciona-se com a rendição 
imposta àquele país pelos vencedores da Primeira Guerra 
Mundial. 

III -  (     ) o perigo representado pela URSS decorria das ameaças feitas 
pelos comunistas de usarem a bomba atômica contra os países 
capitalistas na Segunda Guerra Mundial. 
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IV - (     ) o capitalismo representava a ideologia dos países democráticos 
aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o 
nazismo representava a ideologia da burguesia alemã. 

V (     ) o texto descreve a situação político-ideológica da Europa no 
período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial. 

 
     Sua opção correta é: 

a) F-V-V-V-F b) F-V-F-F-V c) V-F-F-V-V d) F-V-F-V-F 
 
34) Assumindo o poder em 1930, Vargas só saíra em 1945. Nesses quinze anos, 
governou como chefe do governo provisório (1930-1934), Presidente 
constitucional (1934-1937) e Ditador (1937-1945), período conhecido como 
Estado Novo. Em termos políticos, a Era Vargas é assinalada com algumas 
reformas significativas. Dessa forma, os primeiros Anos da Era Vargas são 
confusos, com vários grupos pressionando o governo, em busca de uma 
definição. A Era Vargas foi composta por várias fases políticas, sendo que dentre 
elas destacou-se a fase do Estado Novo. Dos acontecimentos descritos abaixo, 
assinale aquele que ocorreu no Estado Novo: 

a) apesar da política fascista do Estado Novo, Vargas sempre manteve a 
liberdade sindical. 
b) em 1938, o integralismo sob a liderança de Plínio Salgado, tentou, sem 
sucesso, um golpe de Estado para derrubar Getúlio Vargas. 
c) em 1943, através do Manifesto Mineiro, um manifesto de tendência liberal, 
Vargas recebeu apoio do meio político-partidário para a manutenção do Estado 
autoritário. 
d) em 1945, o governo Vargas implantou a democratização, vários partidos 
políticos foram criados e a característica comum a todos foi o fascismo. 

 
35) Leia com atenção as proposições históricas fundamentadas na realidade 
mundial. 
      A história da humanidade tem sido marcada por lutas sangrentas, em nome da 
busca pela liberdade política, econômica e social. 
      A Revolução Francesa foi feita em nome de alguns princípios como os da 
liberdade, da igualdade e da fraternidade, além do direito à propriedade. Porém, 
para os diferentes segmentos sociais da França revolucionária, esses princípios 
eram concebidos de forma distinta e tinham diferentes graus de importância. 
 
      
 

 
 No Brasil se a liberdade permanece uma aspiração, não foi por falta de 

quem lutasse por ela no passado. Esses predecessores apontaram o caminho para as 
gerações atuais. Personagens dos séculos XVIII e XIX enveredaram por uma  
série de movimentos políticos de caráter separatista, em diferentes pontos da 
colônia. 
     O movimento insurrecional abordado no ano de 1789, em Minas Gerais, foi um 
levante de natureza iluminista, de vasta repercussão política, liderado por homens 
considerados “notáveis”. 
    Justifique sua resposta. 
     No Brasil e no mundo, os embates por uma sociedade justa e igualitária foram e 
ainda são uma constante. 
     Que características foram e ainda são comuns em meio à violenta desigualdade 
social, política, religiosa e econômica, no Brasil ou no mundo? 
 
 
GEOGRAFIA 
36) Vários aspectos que caracterizam o processo de globalização podem ser 
percebidos em eventos como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Alguns chegam 
até a dizer que esses eventos são “lições de globalização”. Apresente duas 
justificativas para tais afirmações. 
 
37) Em função das grandes transformações ocorridas no mundo a partir do final da 
década de 1980, analise as alternativas e aponte a única correta: 

a) acentua-se a tendência à universalização das instituições democráticas, 
ampliando-se os índices de desenvolvimento humano. 
b) estabelece-se um período de prosperidade econômica generalizada nos 
países desenvolvidos, que se traduz por crescimento da produção e queda do 
desemprego. 
c) aponta-se para novos programas de reconstrução que tendem a instalar 
projetos especiais com vistas a obter prosperidade econômica nas áreas do 
Hemisfério Sul, a exemplo do Plano Marshall ocorrido na Europa do pós 
guerra. 
d) questiona-se a validade da expressão Terceiro Mundo para designar os 
países pobres, visto que com o fim da Guerra Fria o Segundo Mundo deixou de 
existir, e as nações remanescentes dessa divisão podem fazer parte tanto do 
grupo chamado Primeiro Mundo quanto do grupo do Terceiro Mundo. 

 
38) Após a Segunda Guerra Mundial, três fatores principais contribuíram para que 
os problemas ambientais passassem a ter conseqüências globais. Identifique-os: 
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1 – o crescimento do número de hidrelétricas. 
2 – o expressivo aumento da produção de energia nuclear, particularmente nas 
áreas de baixas latitudes. 
3 – a poluição dos estuários nas áreas tropicais. 
4 – o emprego de novas técnicas na agricultura intensiva. 
5 – o crescimento populacional. 
6 – o aumento do nível de consumo das sociedades capitalistas. 
 

a) 1,2,3 b) 4,5,6 c) 1,3,5 d) 2,4,6 
 
39) Analise as afirmativas abaixo: 
I – as disparidades ocorridas no Brasil, nos últimos 50 anos, relacionam-se com a 
implantação de uma economia industrial e a formação de um mercado único. 
II – com a integração econômica do espaço nacional que ocorreu basicamente a 
partir de 1930, a produção industrial, tem diminuído no Nordeste, em valores 
absolutos. 
III – a industrialização ocorrida no Sudeste a partir de 1956 aprofundou a 
desigualdade regional de desenvolvimento, então já existente. 
IV – as condições naturais têm papel fundamental e ativo no aumento das 
disparidades regionais. 

a) V,V,V,F b) V,F,F,V c) F,V,V,F d) V,F,V,V 
 
40) A estrutura geologia, os tipos de rochas e de solos e a morfologia do relevo 
devem ser levados em conta na organização do espaço, pois têm relações com a: 
I – ocorrência ou não de fenômenos como tectonismo e vulcanismo. 
II – ocupação geográfica da população e sua distribuição pelo espaço. 
III – implantação de rodovias e ferrovias e seus traçados geográficos. 
 
Que opção contém a(s) afirmativa (s) correta (s)? 

a) apenas I b) Apenas II e III c) Apenas I e II d) Todas 
 


