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LÍNGUA PORTUGUESA

       QUESTÕES de  1  a  20
INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque
o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 1

QUESTÕES  de  1  a  10
TEXTO:

Na mesma rapidez em que os muros sobem, em
que se blindam carros e que parafernálias eletrônicas
são vendidas na tentativa de garantir segurança e
aplacar o medo daqueles que podem pagar por isso,

5 cresce a violência no país e a certeza de que ninguém
está seguro. O Estado assiste a este filme de
guerra — entra governo, sai governo — sem indicar
uma solução para o caos que os estudiosos, dos mais
variados matizes ideológicos, apontam há mais de 40

10 anos. Ela passa, obrigatoriamente, pela máxima cristã
de repartir o pão. Ou seja, pela distribuição de renda,
pela presença do Estado em todos os estratos sociais.

Segundo Nanak Kakwani, diretor do Centro
Internacional de Pobreza (órgão ligado ao Pnud), são

15 24,3 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da
pobreza. O certo é que, enquanto se empurra com a
barriga essa questão político-econômica e se discute
segurança pública pela ótica da repressão (mais armas,
mais viaturas, mais policiais, mais cadeias), a resposta

20 que virá do outro lado será de mais violência. O medo
tornou-se o mais democrático dos sentimentos. De A
a Z, é impossível sentir-se seguro em casa, na rua,
dentro do carro, dos ônibus, andando a pé, e até no
trabalho. [...]

25 [...] A trégua só será possível com controle das
polícias — “para que matem menos” —, acesso à
Justiça das camadas marginalizadas e, principalmente,
redução da desigualdade econômica com um projeto
de distribuição de renda.

CARVALHO, Ana. Todo mundo é alvo. Isto É , São Paulo: Três,
n. 1834, p. 96-102, 1o dez. 2004. Especial.

Identifique as afirmativas verdadeiras.

De acordo com o texto,
I. a fome e a miséria não são devidamente combatidas

porque geram lucratividade para o comércio de armas e
de aparelhos eletrônicos.

II. a questão da segurança pública, no Brasil, está
diretamente associada a problemas de ordem política e
socioeconômica.

III. a falta de vontade política tem gerado o aumento da
insegurança em todas as camadas sociais.

IV. o medo acaba sendo também uma conseqüência indireta
da repressão militar.

V. a polícia precisa aparelhar-se melhor para combater
eficazmente o crime.

A alternativa em que todas  as afirmativas indicadas
são verdadeiras é a

01) I e III.
02) II e V.
03) I, III e IV.
04) II, III e IV.
05) I, II, IV e V.

Questão 2
A autora

01) aponta soluções para, pelo menos, melhorar a questão
da segurança pública na sociedade brasileira.

02) entende o posicionamento do Estado em face do
aumento da marginalidade existente no Brasil.

03) revela-se a favor da repressão à criminalidade nos
moldes em que está sendo feita na atualidade.

04) mostra que o medo está associado unicamente à falta
de recursos das pessoas para se autoproteger.

05) vale-se de informações passadas por outras pessoas
para condenar a pobreza pela falta de segurança pública.

Questão 3
“Ela passa, obrigatoriamente, pela máxima cristã de
repartir o pão.” (l. 10-11)

Devidamente contextualizada, essa frase
01) induz o leitor a aceitar a idéia de que todos têm

obrigações com seus semelhantes.
02) retoma, com a palavra “Ela”, a questão da proteção

individual dos que podem pagar por isso.
03) clama pela solidariedade do povo brasileiro para acabar

de uma vez com a fome reinante no país.
04) revela o lado religioso da articulista, que reforça seu

discurso com uma referência à caridade cristã.
05) associa a resolução da realidade enfocada no texto a

uma ação efetiva e abrangente por parte do Estado.

Questão 4
Está empregado em sentido figurado o termo
destacado no fragmento transcrito na alternativa

01) “e que parafernálias eletrônicas são vendidas” (l. 2-3).
02) “cresce a violência no país e a certeza de que ninguém

está seguro.” (l. 5-6).
03) “O Estado assiste a este filme de guerra ” (l. 6-7).
04) “sem indicar uma solução para o caos ” (l. 7-8).
05) “A trégua só será possível com controle das polícias”

(l. 25-26).

Questão 5
Pertence à linguagem popular a expressão em
negrito no fragmento

01) “são 24,3 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha
da pobreza .” (l. 14-16).

02) “enquanto se empurra com a barriga  essa questão
político-econômica” (l. 16-17).

03) “a resposta que virá do outro lado  será de mais
violência.” (l. 19-20).

04) “O medo tornou-se o mais democrático  dos
sentimentos.” (l. 20-21).

05) “De A a Z, é impossível sentir-se seguro” (l. 21-22).

QUESTÕES  de  6  a  8

“O certo é que, enquanto se empurra com a barriga essa
questão político-econômica e se discute segurança
pública pela ótica da repressão (mais armas, mais
viaturas, mais policiais, mais cadeias), a resposta que
virá do outro lado  será de mais violência.” (l. 16-20)

Questão 6
Esse fragmento é um exemplo de

01) declaração de caráter ambíguo.
02) ponto de vista baseado em dados concretos.
03) frase constituída de elementos contraditórios.
04) período em que há uma oposição de idéias.
05) seqüência de fatos em que está ausente a noção de

tempo.
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QUESTÕES  15  e  16

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Toda Mafalda . São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 216.

DIGA PARA A SUA
MÃE QUE A POLÍCIA
É PARA 
MAIS IMPORTANTE
QUE 
ISSO!

ESTOU COMEÇANDO
A ENTENDER ESSA

HISTÓRIA DE RESPEITO
ÀS INSTITUIÇÕES.

Questão 7
Nesse contexto, o termo em negrito indica

01) oposição. 04) meio.
02) causa. 05) fim.
03) modo.

Questão 8
No fragmento em evidência, as vírgulas que
aparecem entre parênteses se justificam, porque

01) isolam apostos.
02) destacam orações explicativas.
03) intercalam pensamentos da mesma natureza.
04) indicam a omissão de formas verbais subentendidas.
05) separam termos que exercem a mesma função sintática.

Questão 9
“se blindam” (l. 2) / “são vendidas” (l. 3) / “se empurra”
(l. 16) / “se discute” (l. 17) / “tornou-se” (l. 21)

Para que dessa série façam parte apenas formas
verbais que se encontram na mesma voz , é preciso
que dela se retire

01) “se blindam”.
02) “são vendidas”.
03) “se empurra”.
04) “se discute”.
05) “tornou-se”.

Questão 10
A forma nominal gerundiva “vivendo” (l. 15) pode
ser substituída, no contexto, sem prejuízo de
significado, por

01) que vivem.
02) se vivessem.
03) porque vivem.
04) quando vivem.
05) embora vivam.

QUESTÕES  de  11  a  14
TEXTO:

Desde o século XVIII, a sociedade [brasileira]
tomou consciência plena de que um prisioneiro,
qualquer prisioneiro, não pode ser submetido a
condições desumanas, degradantes. Um preso,

5 qualquer preso, não pode ser torturado, humilhado,
animalizado. Um ser humano não pode ser tratado
como um porco, um bicho. É um traço civilizatório da
sociedade saber como punir seus criminosos.

PETRY, André. Soltando presos. Veja, São Paulo: Abril, ed. 1933,
ano 38, n. 48, p. 116, 30 nov. 2005.

Questão 11
Em relação ao texto, pode-se afirmar que o atual
sistema prisional brasileiro, em sua totalidade,
demonstra

01) possuir, em sua linha de conduta, “consciência plena” da
realidade enfocada no texto.

02) adotar o princípio “de que um prisioneiro, qualquer
prisioneiro, não pode ser submetido a condições
desumanas, degradantes”.

03) comungar da idéia de que “Um ser humano não pode ser
tratado como um porco, um bicho.”

04) ignorar, pelo visto esse “traço civilizatório” de que trata
o texto.

05) ter respeito e amor a seus semelhantes para “saber como
punir seus criminosos.”

Questão 12
No texto, a palavra

01) “plena” (l. 2) dá idéia de parcialidade.
02) “qualquer” (l. 3) limita o sentido de “prisioneiro” (l. 3).
03) “desumanas” (l. 4) tem relação de sentido com

“degradantes” (l. 4), podendo ser consideradas como
sinônimas.

04) “torturado” (l. 5) é o contrário de “humilhado” (l. 5).
05) “punir” (l. 8) pode ser substituída por maltratar, sem

prejuízo de significado.

Questão 13
Do ponto de vista fonético, pode-se afirmar que o
termo

01) “sociedade” (l. 1) possui o mesmo tipo de grupo vocálico
que “condições” (l. 4).

02) “consciência” (l. 2) é acentuado por uma razão diferente
da que recomenda a acentuação de “civilizatório” (l. 7).

03) “prisioneiro” (l. 3) apresenta o mesmo número de sílabas
que “submetido” (l. 3).

04) “humilhado” (l. 5), assim como “tratado” (l. 6), mostra a
presença de um dígrafo na sua estrutura.

05) “animalizado” (l. 6) tem a sílaba tônica na mesma posição
que a palavra “bicho” (l. 7).

Questão 14
“Desde o século XVIII, a sociedade [brasileira] tomou
consciência plena de que um prisioneiro, qualquer
prisioneiro, não pode ser submetido a condições
desumanas, degradantes.” (l. 1-4)

Quanto à análise desse período, pode-se afirmar:
01) “Desde” é um marcador temporal que introduz um termo

com valor de advérbio.
02) “consciência plena” exerce a mesma função que “a

condições desumanas, degradantes”.
03) “de que um prisioneiro” completa o sentido de “plena”.
04) “um” qualifica o substantivo “prisioneiro”.
05) “não” mantém relação sintática com “prisioneiro”.
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Questão 15
Identifique as afirmativas verdadeiras de acordo com
o texto.

A leitura dos quadrinhos permite concluir que a
imagem do policial militar,

I. sempre, provoca medo em todas as pessoas.
II. invariavelmente, passa a idéia de segurança e de

proteção para a população em geral.
III. freqüentemente, é associada à força e, por isso, pode

causar temor.
IV. às vezes, assume o lugar do “bicho-papão” para forçar

uma mudança no comportamento infantil.
V. na verdade, simboiliza manutenção da ordem, razão pela

qual é geralmente temida por aqueles que descumprem
normas.

A alternativa em que todas  as afirmativas indicadas
são verdadeiras é a

01) I e III.
02) II e IV.
03) I, II e V.
04) III, IV e V.
05) I, II, III e IV.

Questão 16
A palabra inadequada  para expressar a repetição
da forma verbal “Vou”, no primeiro quadrinho, e o
uso de reticências, no segundo quadrinho, é

01) temor.
02) dúvida.
03) hesitação.
04) insensatez.
05) insegurança.

QUESTÕES  de  17  a  20
TEXTO:

Há que haver, por parte do agente estatal, uma
oposição radical, do ponto de vista moral e
metodológico, entre a sua própria prática e a prática
do bandido... o agente do Estado precisa ser parte

5 exemplar dessa história”, [afirma Ricardo Balestreri].
Daí a necessidade de que o policial protagonista
internalize um campo definido de regras de conduta
para que seu comportamento seja, ao mesmo tempo,
eficiente e educativo, capaz de alimentar o imaginário

10 social de forma positiva.
O Programa Nacional de Direitos Humanos,

lançado em maio de 1996, contemplou medidas
específicas para a área da segurança pública,
especialmente no que tange ao aperfeiçoamento da

15 formação do policial, através da inclusão, nos currículos
das academias, de temas relacionados aos direitos
humanos e à cidadania. Além disso, outras medidas
estão sendo implementadas por meio de cooperação
com organizações não-governamentais como a própria

20 Anistia Internacional e o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha.

O importante é que tenhamos a convicção de que
os desafios na área da segurança pública não são
exclusivos do Governo. Apesar da certeza de que é

25 necessário promover alterações, ainda há, nesse
campo, uma forte resistência a mudanças. A tarefa não
é fácil e, por isso mesmo, requer o engajamento e o
compromisso de todos com a instituição policial [...].

GREGORI, José. Disponível em <http://64.233.179.104/search?
q=cache:HmXiLeLTIBoJ:www.dhnet.org.br/educar/balest...>.

Questão 17
Para o enfrentamento dos desafios na área de
segurança pública, o texto evidencia a necessidade
de

01) uma ação mais eficiente da polícia na perseguição dos
infratores da lei.

02) um programa voltado unicamente para enaltecer a figura
do policial junto ao público.

03) uma parceria da polícia com organizações
não-governamentais no combate ao crime.

04) uma conduta exemplar do policial, aliada a um trabalho
conjunto da sociedade com a instituição militar.

05) um trabalho específico com o policial para que ele possa
sempre demonstrar superioridade em relação do bandido.

Questão 18
No texto, opõem-se  quanto ao sentido os termos

01) “agente estatal” (l. 1) e “bandido” (l. 4).
02) “conduta” (l. 7) e “comportamento” (l. 8).
03) “convicção” (l. 22) e “certeza” (l. 24).
04) “área” (l. 23) e “campo” (l. 26).
05) “alterações” (l. 25) e “mudanças” (l. 26).

Questão 19
A expressão “ao mesmo tempo” (l. 8) equivale a

01) particularmente.
02) temporariamente.
03) simultaneamente.
04) inteiramente.
05) parcialmente.

Questão 20
Sobre a sintaxe de concordância e a de regência
usadas no texto, é correto afirmar:

01) Os adjetivos “definido” (l. 7), “eficiente e educativo” (l. 9)
estão no masculino, singular, concordando com a palavra
“campo” (l. 7).

02) O adjetivo “Nacional” (l. 11) está concordando com
“Programa” (l. 11) e, por isso, aparece no masculino,
singular, sofrendo variação para o feminino, se fosse
concordar com “segurança pública” (l. 13).

03) A forma verbal “tange” (l. 14) aparece regida da mesma
preposição que o substantivo “convicção” (l. 22).

04) O adjetivo “exclusivos” (l. 24) está no masculino, plural,
para concordar com dois substantivos de gêneros
diferentes: “desafios” (l. 23) e “área” (l. 23).

05) As formas verbais “é” (l. 27) e “requer” (l. 27) estão no
singular, concordando com o mesmo sujeito, ou seja,
“A tarefa” (l. 26).

*  *  *
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INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique APENAS UMA ÚNICA
alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de
Respostas.

MATEMÁTICA � QUESTÕES de 21 a 40

Questão 21
Após receber seu salário de R$ 780,00, um cidadão gasta a metade com
aluguel e alimentação  e um terço do restante com a escola do filho.
Com base nessa informação, é correto afirmar que sobrará para outras
despesas a quantia de

01) R$390,00
02) R$260,00
03) R$240,00
04) R$130,00
05) R$120,00

Questão 22
Um indivíduo esqueceu-se da senha de acesso a um computador.
Lembrava-se que era formada com as letras A, B, C e D, sem repetição, e
que A e B estavam sempre juntas, nessa ordem, e não se lembrava da
posição das demais.
Com base nessa informação, pode-se afirmar que a pessoa teria x tentativas
para acertar a senha de acesso, portanto x é igual a

01) 2
02) 4
03) 6
04) 8
05) 10

Questão 23
Para demarcar linhas laterais do campo de futebol de um quartel, gasta-se
meio litro de solução aquosa de cal para cada metro de marcação.
Sabendo-se que o campo tem formato retangular e que o comprimento e a
largura medem 80m e 45m, respectivamente, pode-se afirmar que o total
da solução aquosa de cal a ser usada na marcação do campo é igual, em
litros, a

01) 125
02) 250
03) 360
04) 480
05) 500

Questão 24
Numa competição entre três soldados  A, B e C, de um quartel, o comandante
propôs a resolução das seguintes operações.

10081264E1 −+= .

1652E 23
2 −+=

4
3

3
1

2
1E3 ++=

Quem acertasse o resultado de, pelo menos, duas delas, estaria livre do plantão
do final  de semana do Carnatal. As respostas dadas pelos três soldados, constam
da tabela:

E1 E2 E3

A 16 23
12
19

B 16 29
12
13

C 12 29
12
17
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Questão 25
Um reservatório, inicialmente vazio, com capacidade para 8000 litros, recebe
água à razão de 1600cm3 por segundo.
O tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio é de

01) 1h 20min 40s
02) 1h 21min 30s
03) 1h 22min
04) 1h 23min 20s
05) 1h 24min 40s

Questão 26
Devido a um policiamento ostensivo, a média de criminalidade no Bairro
Felipe Camarão, em Natal, caiu linearmente e, depois, manteve-se constante
durante certo tempo.
O gráfico que melhor ilustra tal variação no índice de criminalidade é

01) 04) 

02) 05)

03)

Questão 27

O gráfico txI, representa a variação do índice de poluição diária, em Natal,
cidade considerada pela NASA como a que possui o “ar mais puro das
Américas”.
Da análise do gráfico, considerando-se que o instante inicial t = 0 corresponde
a 6 horas, pode-se concluir:

01) A função índice é I(t) = t2 – 11t + 30.
02) Às 16 horas, o índice era de 30ppm.
03) O índice de poluição, às 10 horas, era de 30ppm.
04) O índice de poluição, às 6 horas, era de 50ppm.
05) O índice máximo ocorreu às 12 horas.

Da análise dessas informações, pode-se concluir:
01) Apenas A estará livre do plantão.
02) Apenas B estará livre do plantão.
03) A dará o plantão.
04) A e C estarão livres no Carnatal.
05) Apenas C dará o plantão.

I  (ppm )

50

30

0 5 10 t
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Questão 28

Ao cadastrar os 2000 moradores de um certo bairro, uma equipe constatou
que 1100 eram do sexo feminino, 400 eram crianças do sexo masculino e
800 eram adultos.
Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de adultos do sexo
masculino era igual a

01) 900
02) 800
03) 700
04) 500
05) 400

Questão 29

A prefeitura do município de Caicó resolveu dar um prêmio de R$2800,00 a
dois de seus policiais, devido ao trabalho feito por eles na comunidade. O
prêmio deve ser dividido em partes diretamente proporcionais ao tempo de
serviço de cada um deles, na prefeitura.
Se o primeiro policial tem 8 anos de serviço e o segundo policial tem 6 anos
de serviço, então pode-se afirmar:

01) A diferença entre os dois prêmios é de R$300,00.
02) O primeiro deverá receber R$200,00 a mais que o segundo.
03) O segundo policial deverá receber R$1400,00.
04) O segundo policial deverá receber R$1000,00.
05) O prêmio do primeiro policial é aproximadamente 33% maior de que o prêmio do

segundo.

Questão 30

De acordo com o Detran- RN, ainda estão disponíveis os prefixos de placa

de automóveis do tipo M  .

Se estão disponíveis para a 2a letra  X, Y e Z e para a 3a letra  A, B, C, D, E,
F, G e H, então o número de carros que ainda podem ser emplacados com
esse prefixo é

01) 60
02) 36
03) 28
04) 24
05) 18

Se um funcionário público recebe, inicialmente, um salário So e, a cada
2 anos, um aumento de 5% sobre o salário anterior, então a lei que define o
salário S do funcionário, em função do tempo t, em biênio, é

01) S(t) = So (1 + 0,5)t

02) S(t) = So
t

03) S(t) = So + 5t

04) S(t) = So(1,05)t

05) S(t) = 5t.So

Questão 31

Questão 32

Para participar da corrida de jegues, que acontece todo mês de setembro
na cidade de São Gonçalo de Amarante, um grupo de turistas deseja
contratar um ônibus para transportá-los. A empresa A cobra R$120,00 de
taxa fixa e mais R$0,60 por quilômetro rodado, enquanto a empresa B cobra
R$150,00 de taxa fixa e mais R$0,40 por quilômetro rodado.
Com base nessa informação, pode-se afirmar que a empresa A é mais cara
do que a empresa B, se a distância percorrida for maior ou igual a

01) 150km
02) 130km
03) 120km
04) 100km
05) 90km

MAT-



                              8 / PM-RN  2006.1

Questão 34
Na saída da cidade de Mossoró (RN), uma blitz intercepta um
caminhão- baú lotado de caixas retangulares, cada uma com 12 garrafas
de mel. O comandante da operação ordenou que o soldado contasse quantas
garrafas de mel havia no caminhão. O soldado, inteligentemente,
simplesmente verificou que o volume interno do baú era igual a 36m3 e que
o volume de cada caixa era igual a 36000cm3. Voltou-se ao comandante e
disse, com toda certeza, que o número de garrafas era x.
Se o baú estava com a maior quantidade possível de caixas e se a resposta
do soldado está correta, 15% de x é igual a

01) 2800
02) 2400
03) 1800
04) 1600
05) 1500

Questão 35
Suponha-se que, no município de Parnamirim, a Polícia Militar mantenha
um pasto para alimentar seus cavalos em forma de um trapézio isósceles
cujos lados paralelos medem 300m e 600m.
Se cada um dos lados, não paralelos, medem 50m a menos que o menor
dos lados paralelos, então a área, desse pasto, é igual a

01) 90000m2

02) 80000m2

03) 9000m2

04) 8000m2

05) 900m2

Questão 36

Se, no município de Mossoró, que tem, segundo o censo de 2000, 213841
habitantes, dos quais 14760 vivem na zona rural, então a população urbana,
representa um percentual, aproximadamente, de

01) 89%
02) 90%
03) 93%
04) 94%
05) 95%

Questão 33

Em uma viatura, quatro policiais fazem o policiamento de uma área em
forma de um triângulo cujos vértices são três bairros de Natal, como
representados na figura.
Com base na informação, pode-se afirmar que a área policiada por essa
viatura é igual, em unidades de área, a

01) 30
02) 40
03) 45
04) 50
05) 60

C

A B

8 m

10 m
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Questão 38
Numa fase de treinamento, uma tropa policial fazia uma trilha nas redondezas
do município de Macau. Cada soldado carregava sacos de igual tamanho e
peso. De repente, um dos soldados dirigiu-se a um de seus colegas  e
disse:

— Minha carga está muito pesada.
O colega respondeu:
— Pare de reclamar, pois se eu te der um dos meus sacos, empataremos em
número de sacos. Ao invés disso, se me deres um dos teus, levarei o dobro do
número de sacos que tu levas.

Deste modo, se o reclamante carrega x sacos e o seu colega carrega y
sacos, então 2x + 3y é igual a

01) 31
02) 28
03) 26
04) 19
05) 7

Questão 39
Num quartel, para fins estatísticos, foi tirada uma amostragem das massas
corporais de policiais com os seguintes resultados em kg  72, 74, 77, 78, 82,
84 e 91.
Desse modo, a massa corporal média foi igual a

01) 77,92kg
02) 78,41kg
03) 79,71kg
04) 80,02kg
05) 81,03kg

Questão 40
Sabe-se que 1 hectare é equivalente a 10000m2, ou seja, a um quadrado de
lado 100m.
Se os 800000 habitantes da cidade de Natal fossem uniformemente
distribuídos nos 172km2 da área da cidade, então é correto afirmar que, em
cada hectare, deveriam morar, aproximadamente,

01) 4600 pessoas.
02) 480 pessoas.
03) 460 pessoas.
04) 48 pessoas.
05) 46 pessoas.

Questão 37
No campeonato interno de futebol da Polícia Militar do Estado do Rio Grande
do Norte, inscreveram-se 32 equipes, divididas em 8 grupos de 4 equipes.
Sabendo-se que, na primeira fase, em cada grupo, todos os times se
enfrentam e que, em cada jogo, são gastos R$60,00 com arbitragem,
pode-se afirmar que o gasto total em arbitragem, na primeira fase do
campeonato, será igual a

01) R$2880,00
02) R$2860,00
03) R$2850,00
04) R$2840,00
05) R$2820,00

*  *  *

MAT-



                            10 / PM-RN  2006.1

GEOGRAFIA GERAL / GEOGRAFIA RN
     QUESTÕES de  41  a  60

INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 41

A análise do perfil esquemático do relevo nordestino e os conhecimentos sobre relevo e solo permitem concluir:
01) A Serra de Ibiapaba é uma unidade do relevo nordestino que apresenta grande altitude, devido à sua formação geológica

recente.
02) Na depressão sertaneja e na do São Francisco, os processos de acumulação superam os de erosão.
03) A ausência de bacias sedimentares no Nordeste semi-árido justifica a pobreza do seu subsolo.
04) O Planalto da Borborema é a  unidade do relevo de grande relevância para o Nordeste, porque ele interfere na circulação

atmosférica, cuja conseqüência é o surgimento do semi-árido.
05) O relevo nordestino é constituído principalmente por rochas magmáticas e metamórficas, fato que explica a pobreza dos

solos.

Perfil esquem ático  do com p lexo nordestino - sentido Oeste-Les te

R ochas crista linas

R ochas sed im enta re s

Ventos  úm idos

Oceano

A tlâ n tico

Ven tos seco sC ha pada do A raripe

D ep ressão S ertane ja  e
do São Fran cisco

Plana lto  da
Bo rb orem a

Planícies e
tab u le iros  coste iros

Questão 42
Qualquer intervenção humana no cerrado é
considerada de risco. A vegetação, formada por
plantas arbustivas e herbáceas, está sendo
substituida por plantações. (TAMDJIAN, 2004,
p. 193).

Com base no fragmento do texto e nos
conhecimentos sobre os cerrados e sua
preservação, é possível concluir:

01) O cerrado é uma formação vegetal que, no Brasil, está
restrita à Região Centro-Oeste.

02) A fragilidade do cerrado deve-se ao fato de esse bioma
ser heterogêneo, cuja vegetação é latifoliada e perene.

03) O desmatamento, nos cerrados, provoca a laterização do
solo e o assoreamento dos rios.

04) A devastação do cerrado é muito grande, todavia os
lucros obtidos pela ocupação desses solos compensam
a devastação.

05) A devastação do cerrado pode ser contida quando o
governo brasileiro implantar leis que obriguem os
agricultores a introduzir o cultivo de eucaliptos, pois essa
espécie vegetal tem a capacidade de recuperar a floresta
primária.

Questão 43
Em nível mundial, é provável que a água tenha
se tornado a questão mais debatida em todos os
fóruns de discussão sobre o meio ambiente. No
Brasil, dois problemas têm gerado uma crescente
preocupação da sociedade: a deteriorização
sistemática dos recursos hídricos e sua crescente
escassez. (TAMDJIAN, 2004, p. 214).

Considerando-se as informações do texto e os
conhecimentos sobre a água, sua distribuição e seu
consumo, pode-se afirmar:

01) A água é distribuída de forma uniforme na superfície
terrestre, todavia sua escassez está relacionada às
mudanças climáticas que estão ocorrendo nas últimas
décadas.

02) A deteriorização da qualidade da água, no Brasil,
é decorrente, entre outros fatores, da ocupação
desordenada dos solos, principalmente nas metrópoles.

03) Os maiores responsáveis pela contaminação das águas
oceânicas são os esgotos domésticos.

04) A atividade econômica que mais contamina a água
é a agricultura, principalmente no Nordeste, onde
predominam os cultivos de subsistência.

05) A água é um recurso renovável, portanto infinito,
entretanto sua escassez está sendo determinada pela
perfuração de poços artesianos, que empobrece o lençol
freático, e pelo efeito estufa.
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Questão 44
O desenvolvimento sustentável é uma alternativa
para proteger o meio ambiente.
Nos países periféricos, torna-se difícil sua
implantação, porque

01) não existe nenhuma ONG atuando nessas regiões.
02) a legislação desses países não regulamenta a exploração

dos recursos naturais.
03) os movimentos ambientalistas se limitam a atuar nos

países centrais.
04) a economia dos países periféricos é baseada nas

atividades industriais, utilizando tecnologias primárias
altamente poluentes.

05) A exploração da matéria-prima e as atividades extrativas
que asseguram a sobrevivência da população constituem
as principais causas da dificuldade de se implantar o
desenvolvimento sustentável nos países periféricos.

Questão 45
O crescimento vegetativo da população mundial vem
oscilando ao longo da história da humanidade.
Vários fatores contribuem para essa oscilação.
Sobre esse comportamento, pode-se afirmar:

01) Antes da Revolução Industrial, a mortalidade da
população era bem maior que a natalidade, fato
caracterizado como crescimento vegetativo.

02) O período pós-Revolução Industrial caracterizou-se pelo
equilíbrio demográfico, já que, logo após esse fato, o IDH
da população melhorou consideravelmente, no século XIX.

03) A década de 70, do século XX, caracteriza-se pela fase
da explosão demográfica, principalmente na Europa e na
América Latina.

04) Na década de 90, do século XX, percebe-se uma
desaceleração demográfica acompanhada da expansão
urbana.

05) A atual fase da população mundial indica o
envelhecimento da população, devido ao aumento da
expectativa de vida, principalmente na África
subsaariana.

Questão 46
A transumância é um movimento da população
brasileira que ocorre, principalmente,

01) no Mato Grosso do Sul, devido à mineração diamantífera.
02) no oeste baiano, em decorrência da criação de novas

fronteiras agrícolas.
03) na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, após a

descoberta de novos poços de petróleo.
04) no Sertão nordestino, devido às secas periódicas.
05) no sul de Minas Gerais, em função da exploração do ferro

e do manganês, no Quadrilátero Ferrífero.

Questão 47
No passado, o Brasil foi um país imigrante, mas,
atualmente, é um país de emigrantes.
Dentre as causas dessa situação, pode-se destacar:

01) A economia brasileira, no passado, era baseada nas
atividades secundárias e, atualmente, baseia-se nas
atividades terciárias.

02) As grandes possibilidades econômicas, a doação de
terras pelo Governo Federal, o clima favorável e os solos
férteis constituem os principais fatores responsáveis pela
presença de imigrantes no Brasil, principalmente na
Região Norte.

03) No século passado, o principal grupo de imigrantes que
escolheram o Brasil para fixar sua moradia foram os
ingleses, especialmente em São Paulo, e os libaneses,
na Bahia, porque esses Estados apresentavam grande
crescimento econômico.

Questão 48
Na maior parte dos países subdesenvolvidos, as
diversas atividades do setor terciário absorvem uma
parcela importante da PEA, principalmente nos países
africanos e países latino-americanos. Esse fato é
responsável pela hipertrofia do setor terciário.
Considerando-se essas informações e os
conhecimentos sobre setores da economia, é correto
afirmar que a principal causa da hipertrofia dessas
áreas citadas é

01) o desemprego estrutural.
02) a estagnação da economia.
03) a deficiência do sistema viário.
04) a baixa qualificação da mão-de-obra.
05) a inexistência de indústrias de precisão.

04) Nos últimos vinte anos, houve uma inversão desses
fluxos populacionais, e os brasileiros emigram
principalmente para o Canadá, o México, a Colômbia, a
Argentina e para a Hungria.

05) As razões de o Brasil ter se tornado um país de
emigração estão relacionadas a fatores socioeconômicos
que atingiram o país, a partir da década de 70, do século
passado.

Questão 49
Se as cidades se modificaram, no campo
a realidade também é outra. Parte da
agropecuária brasileira está integrada ao meio
técnico-cientítico-informacional e ao processo de
desconcentração da produção. Nos últimos anos,
em diversas regiões do país, se constituíram
cinturões de gêneros agropecuários, com uso
intensivo de novas tecnologias. (DELBONI, 2003,
p. 142).

Considerando-se as informações do texto e os
conhecimentos sobre as atividades agrárias, no
Brasil, pode-se afirmar:

01) O uso intensivo de novas tecnologias contribuiu para
ampliar a oferta de trabalho no campo, fato que provocou
a desaceleração do êxodo rural, na última década.

02) A implantação de novas fronteiras agrícolas democratizou
a estrutura fundiária do país.

03) A mecanização da agricultura subordinou o campo à
cidade.

04) O sistema agrícola mais utilizado, após a mecanização
do campo, é o de jardinagem.

05) O conhecimento técnico-científico utilizado no campo
possibilitou que todas as regiões brasileiras saíssem da
estagnação econômica e obtivessem superproduções
agrícolas.

Questão 50
A urbanização brasileira caracteriza-se pelo
processo de metropolização.
Com base nessa afirmação e nos conhecimentos
sobre as causas e as conseqüências desse fato, é
possível afirmar:

01) A criação das regiões metropolitanas é a principal causa
do fenômeno destacado.

02) Como conseqüência do processo de metropolização,
ocorre a hipertrofia do setor secundário.

03) A criação das regiões metropolitanas visava estimular o
povoamento das metrópoles nacionais e regionais.

04) O processo de metropolização caracteriza-se pela
inchação das cidades e por intensa conurbação.

05) A metropolização brasileira tem como causa principal o
tipo de industrialização do país, que foi clássica.
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Questão 51

A análise do mapa e os conhecimentos sobre a industrialização mundial permitem concluir:
01) Com o surgimento do NPIS, o cenário na indústria global foi dividido em três grupos, e a divisão internacional do trabalho

ficou modificada.
02) Aos países emergentes coube importar exclusivamente bens industrializados.
03) Os países centrais passaram a exportar produtos primários e tecnológicos.
04) Os países periféricos mais pobres, por terem uma industrialização incipiente, foram obrigados a exportar exclusivamente

minérios.
05) A distribuição espacial das indústrias foi modificada, e os países emergentes passaram a produzir apenas bens de consumo

duráveis e não-duráveis.

Questão 52 Considerando-se as informações do mapa e os
conhecimentos sobre as sub-regiões do Nordeste,
pode-se afirmar:

01) A maior extensão territorial do Rio Grande do Norte está
localizada no Agreste.

02) O Agreste tem uma faixa localizada no Planalto de
Borborema e é uma zona de transição.

03) No Meio-Norte, o cultivo de trigo foi implantado porque
a região é irrigada por rios que inundam suas margens,
fato imprescindível para essa cultura.

04) O Sertão nordestino abrange todos os Estados do
Nordeste, caracteriza-se por grandes amplitudes térmicas
e pela economia baseada no setor secundário.

05) A Zona da Mata caracteriza-se pelo predomínio das
cidades de médio porte, como Feira de Santana, Mossoró
e Campina Grande, cuja economia é voltada para o
turismo.

Questão 53

Eu canto o sertão querido,
A fonte dos meus poema,
Onde se iscuta o tinido
Do grito da sariema
E onde o sertanejo véio
Observa os Evangéio
E nas noite de luá,
Sirrindo, alegre e ditoso,
Conta istora de Trancoso
Para o seu neto iscutá.

Sou sertanejo e me gabo
De já tê visto o vaquêro,
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Questão 54
A industrialização do Nordeste brasileiro
caracteriza-se por

01) ser resultante dos investimentos gerados pelo cultivo da
cana-de-açúcar.

02) possuir notável capacidade de exportar produtos
manufaturados.

03) ser resultante de incentivos fiscais dos governos estadual
e federal.

04) desenvolver-se a partir da abundância de mão-de-obra
barata.

05) encontrar-se intimamente ligada à mecanização da
lavoura.

Atrás do novío brabo
Atravessá o tabulêro.
Amo a vida camponesa,
Nunca invejei a beleza
E a fantasia da praça.
Eu sou irmão do caboco,
Que ri, que zomba e faz pôco
Da sua prope desgraça.

(CARVALHO, 2002, p. 115-116).

Com base nas informações dos versos e nos
conhecimentos sobre a Região Nordeste, pode-se
afirmar:

01) A sub-região destacada nos versos caracteriza-se por
possuir fauna e flora pobres, devido à predominância de
solos ácidos e laterizados.

02) Os tabuleiros destacados nos versos apresentam
topografia pouco acidentada, devido ao intenso processo
erosivo.

03) O Sertão é a sub-região do Nordeste que apresenta as
mais altas temperaturas e amplitude térmica do Brasil.

04) A atividade econômica mais expressiva da sub-região é
a pecuária intensiva.

05) Os latifúndios por dimensão são predominantes na região
e, devido a esse fato, ocorre a situação destacada nos
versos.

Questão 55
Sobre a estrutura geológica do Rio Grande do Norte,
pode-se afirmar que esse Estado

01) possui uma estrutura geológica que justifica a abundância
de minerais nobres e radiativos.

02) é o único do Brasil que tem dobramentos modernos na
porção centro-oriental.

03) apresenta uma estrutura geológica antiga, onde se
destaca a Bacia de Potiguar.

04) caracteriza-se por ter as maiores reservas de petróleo do
Brasil na plataforma continental, devido ao predomínio
dos escudos cristalinos.

05) possui, principalmente, bacias sedimentares na porção
ocidental, escudos cristalinos na porção oriental e
dobramentos modernos na porção setentrional.

Questão 56
O Rio Grande do Norte está localizado no ponto em
que o Brasil está mais próximo da Europa. O Estado,
com 150 municípios, apresenta uma economia
baseada nas atividades primárias.
Considerando-se essas informações e os
conhecimentos sobre a economia do Estado,
pode-se afirmar que ele

01) está entre os maiores produtores do país de cera de
carnaúba e de castanha de caju.

02) produz, na região do Seridó, arroz e cana-de-açúcar de
excelente qualidade.

03) possui poucas reservas minerais, fato que dificulta o
desenvolvimento industrial no Estado.

04) apresenta uma pecuária diversificada, com destaque para
o rebanho suíno, criado intensivamente.

05) destaca-se na produção de frutas, como manga, uva,
banana e maçã, destinada à exportação, devido à
irrigação no semi-árido.

Questão 57
A visão que se tem da floresta Amazônica pode
variar conforme a escala de observação. Em uma
imagem por satélite, em escala muita pequena,
observamos apenas uma grande mancha de
vegetação e os maiores rios da região. Ao
aumentarmos a escala, passamos a perceber
que essa grande mancha não é homogênea: ela
inclui vários tipos de vegetação. Um dos fatores
responsáveis por essa variação é a distribuição
da umidade na bacia hidrográfica. Em algumas
áreas da região, os totais pluviométricos anuais
são da ordem de 750 milímetros, enquanto em
outras elas ultrapassam os 3500 milímetros,
como na região norte/noroeste da bacia
hidrográfica. (FURLAN, 1999, p. 24).

A análise do texto e os conhecimentos sobre a
Região Norte permitem afirmar:

01) O clima da região caracteriza-se por alta amplitude
térmica.

02) Os rios possuem drenagem arréica e regime misto.
03) A vegetação é do tipo aciculifoliada, perene e

estratificada.
04) A variação do índice pluviométrico na região é

responsável por sua heterogeneidade na flora.
05) A fertilidade do solo e o elevado índice pluviométrico

constituem as verdadeiras causas da diversidade
existente na floresta.

Questão 58
A transposição do rio São Francisco tem gerado
debates, cujas opiniões são bastante divergentes
em relação à implantação desse megaprojeto.
Com base nos conhecimentos sobre o assunto e
suas possíveis implicações, pode-se concluir:

01) O objetivo da transposição do São Francisco é eliminar
a pobreza do semi-árido nordestino e a miséria pessoal.

02) Após a transposição, as águas do São Franciso só
poderão ser utilizadas para consumo doméstico,
evitando, assim, a diminuição do volume da água do rio.

03) O projeto de transposição do São Francisco beneficiará
apenas a população ribeirinha, fato que tem provocado
muitas polêmicas.

04) A implantação desse megaprojeto possibilitará ao
Nordeste sair da estagnação econômica e eliminar a
indústria da seca.

05) As divergências sobre a transposição do São Francisco,
entre os analistas, estão relacionadas ao alto custo desse
projeto, aos impactos ambientais que ocorrerão e à
possibilidade de privilegiar as oligarquias.
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Questão 60

Com base nos conhecimentos sobre globalização
e a expansão das multinacionais no espaço
geográfico mundial e suas conseqüências, pode-se
afirmar:

01) O direcionamento dos investimentos para os países
subdesenvolvidos objetiva descentralizar a indústria nos
países centrais, para diminuir as desigualdades
econômicas entre os países emergentes.

02) Os incentivos fiscais, a mão-de-obra disponível e o
mercado consumidor constituem as principais causas da
expansão das multinacionais no Terceiro Mundo.

03) A modernização do sistema viário dos países
subdesenvolvidos é a principal causa do interesse das
empresas estrangeiras de se estabelecerem nesses
mercados.
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Questão 59

A partir da análise do mapa, aliada aos
conhecimentos sobre a localização geográfica do
Rio Grande do Norte, seus solos e recursos naturais,
é correto afirmar:

01) O Rio Grande do Norte está localizado na porção mais
ocidental do Nordeste, fato que contribui para que o
Estado seja o maior produtor de sal marinho do país.

02) O Estado do Rio Grande do Norte se estende no sentido
norte-sul e, devido à configuração do seu território, ocorre
grande diversidade climática.

03) O município de Açu, localizado no Agreste Nordestino,
caracteriza-se por ser o maior produtor de algodão do
Brasil.

04) O Estado possui reserva de xelita, mineral de expressivo
valor econômico.

05) Os solos são podzólicos, profundos, com horizontes
definidos e lixiviados.
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04) A criação de holdings nos países subdesenvolvidos
provocam expressivas mudanças na sociedade, já que
essas corporações priorizam o desenvolvimento dos
países onde elas estão atuando.

05) A acirrada concorrência entre as empresas multinacionais
instaladas nos países subdesenvolvidos tem
oportunizado aos consumidores obterem produtos de boa
qualidade a preços baixos, melhorando assim o padrão
de consumo desses países e, consequentemente, o IDH.

*  *  *
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HISTÓRIA � QUESTÕES de 61  a  80
INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque
o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 61
Sobre a conquista e a ocupação da capitania do
Rio Grande, é correto afirmar:

01) A conquista do interior só foi possível após a descoberta
de minas de ouro pelos bandeirantes.

02) A conquista do território foi facilitada pela total falta de
resistência à ocupação da região pelos portugueses.

03) A ocupação e o povoamento das terras no interior
ocorreram, principalmente, em conseqüência da lavoura
da cana-de-açúcar.

04) A péssima posição geográfica da capitania do Rio
Grande em relação a Portugal levou o primeiro donatário
a não se interessar por ela.

05) A ocupação das terras litorâneas pelos portugueses só
foi possível após a construção do Forte dos Reis Magos,
devido à presença de franceses e indígenas na região.

Questão 62

A ilustração apresenta um monumento que faz parte
da história do Rio Grande do Norte, tendo sido
erguido

01) para marcar a importância do domínio holandês no
Nordeste.

02) para enaltecer os índios tapuias como primeiros
habitantes da região.

03) para legitimar e oficializar a tomada de posse dos
territórios pelos portugueses.

04) em reconhecimento ao papel desempenhado pelos
franceses na colonização do Rio Grande do Norte.

05) para homenagear o herói rio-grandense André de
Albuquerque, líder dos movimentos de independência.

Questão 63
O fracasso da maioria das capitanias hereditárias
deveu-se, em grande parte, às dificuldades que
os donatários tiveram de enfrentar. Entre elas,
estava a resistência dos indígenas à invasão de
suas terras, assim como os altos custos da
empreitada [...]. (MONTELLATO; CABRINI;
CASTELLI JÚNIOR, 2000, p. 89).

Questão 64
Na história do Rio Grande do Norte, a construção do
Forte dos Reis Magos teve por objetivo

01) ser um ponto de apoio dos holandeses para controlar o
comércio de açúcar.

02) servir de local de encontro das sociedades secretas que
organizaram rebeliões na época colonial.

03) confirmar a dominação francesa na região, em
obediência às regras do Tratado de Tordesilhas.

04) ser responsável pela defesa da capitania e marco
definitivo da posse territorial pelos colonizadores
portugueses.

05) servir de centro de triagem de escravos africanos
desembarcados na capitania do Rio Grande até serem
vendidos aos donos de engenho.

Questão 65
A Guerra dos “Bárbaros”, um episódio histórico
do Rio Grande do Norte, foi um conflito entre
lusos-brasileiros e indígenas da região.
Sobre esse fato, é correto afirmar:

01) O resultado desse longo conflito foi a vitória dos
indígenas sobre os lusos-brasileiros.

02) Esse episódio de curta duração expressou a revolta
indígena contra a catequese dos jesuítas.

03) A luta se estendeu por outras capitanias e os indígenas
receberam apoio de escravos africanos e do invasor
holandês.

04) O conflito se relaciona com a descoberta de minas de
ouro no interior da capitania, em áreas habitadas por
indígenas tapuias.

05) A guerra, após um longo período, foi encerrada pela
intervenção de forças portuguesas lideradas pelos
bandeirantes.

Os problemas citados no texto levaram o rei de
Portugal a

01) implantar um sistema de governo geral para centralizar
o poder político na Colônia, estabelecendo um maior
controle administrativo.

02) promover a vinda de expedições com a incumbência
de vigiar o litoral, impedindo ataques estrangeiros
às capitanias.

03) dar apoio militar e financeiro, bem como amplos poderes
aos donatários, para combater indígenas hostis e
rebeldes.

04) enviar uma expedição colonizadora, sob o comando de
Martim Afonso de Souza, para fundar várias povoações
no litoral.

05) dividir a colônia em lotes administrativos, nomeando
governadores para cada área.

Questão 66

A expansão bandeirante propiciou a descoberta
de metais preciosos na região de Minas Gerais
e, assim, iniciou-se a exploração mineradora que
rapidamente se converteu na principal atividade
econômica do Brasil Colonial. (VICENTINO;
DORIGO, 1997, p. 132).

Entre as várias conseqüências da economia
mineradora, destaca-se:

01) O enriquecimento de Portugal com a exploração do ouro
permitiu sua independência econômica em relação à
Inglaterra.

02) O sistema de monopólio comercial que regulava a relação
com a metrópole foi rompido, tendo em vista o aumento
da renda colonial.

03) A vinda de portugueses e estrangeiros para trabalhar nas
minas, financiada pela Coroa Portuguesa, contribuiu,
assim para aumento considerável da população.
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Questão 72
A classe dos fazendeiros de café, que aliada às
demais classes sociais nos diversos estados,
governava o país em seu proveito, não se
mantinha no poder pelas forças militares, como
sucedeu em outros países sul-americanos.
Ela se conservava e se eternizava no governo
graças a uma máquina eleitoral que se estendia
por todo o país, mergulhando suas raízes na terra.
(FARIA; MARQUES; BERUTTI, 1997, p. 140-141).

O uso da máquina eleitoral, durante a Primeira
República, citada no texto, traz a seguinte
conseqüência:

01) A proposta do governo de criação de um Ato Adicional
à Constituição, alterando o sistema de votação, que
passou a ser direto, a fim de combater as fraudes
eleitorais.

02) A alteração do código eleitoral, estabelecendo o voto
secreto e universal e a criação da justiça eleitoral para
garantir a idoneidade do processo político.

03) A forte reação da sociedade civil à manipulação eleitoral,
levando o governo a criar uma Comissão de Verificação
para impedir as fraudes eleitorais.

04) A consolidação do continuísmo político, com o controle
do poder regional e federal pelas oligarquias, através da
manipulação eleitoral.

05) A organização da Política dos Governadores pelo
Presidente, estabelecendo medidas rigorosas de
combate à fraude eleitoral.

Questão 67
Por aqui passou um homem
— e como o povo se ria! —
quer reformar este mundo
de cima da montaria.

Por aqui passou um homem
— e como o povo se ria! —
Liberdade, ainda que tarde
nos prometia [...] (ALENCAR; RIBEIRO;
CECCON, 1996, p. 75).

Os versos fazem lembrar
01) a aceitação imediata dos potiguares à ocupação

holandesa, libertando-os da opressão portuguesa.
02) a Conjuração Baiana, que defendia a independência do

Brasil e a adoção do regime monárquico.
03) o movimento libertário inspirado no iluminismo, conhecido

como Inconfidência Mineira.
04) a Guerra dos Farrapos, revolta popular que defendia a

coletivização das terras no Brasil.
05) o ideário coletivista e socialista de Frei Caneca, lider da

Confederação do Equador, ocorrida na República Velha.

Questão 68
A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, no início
do século XIX, trouxe mudanças relevantes para a
colônia.
Uma importante medida econômica estabelecida
pela Corte Portuguesa no Brasil foi

01) o Tratado de Comércio e Navegação assinado com a
Inglaterra, extremamente vantajoso para Portugal, devido
aos altos impostos pagos pelos ingleses.

02) a Abertura dos Portos às Nações Amigas, rompendo o
monopólio comercial vigente desde o início da
colonização.

03) a independência política do Brasil, com a coroação do
príncipe D. João como Imperador.

04) a convocação de uma Assembléia Constituinte, que tinha
por incumbência elaborar a Constituição para o Reino
Unido.

05) a declaração de Guerra à Argentina, objetivando anexar
a Província Cisplatina ao Império brasileiro.

Questão 69

Entre março e maio de 1817, o governo de
D. João VI enfrentou, no Nordeste, uma
insurreição encabeçada em Pernambuco e com
focos em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte
e Ceará, batizada pelos participantes de
Revolução. (CABRAL, 2005, p. 46).

A leitura do texto associada aos conhecimentos
sobre o assunto permitem afirmar:

01) A pretensão da Corte Portuguesa de recolonizar o Brasil
foi o estopim para desencadear a revolta.

02) O Rio Grande do Norte rompeu com a Revolução de
1817, por não aceitar a política de Portugal.

03) A insurreição foi uma reação dos nordestinos ao
desprestígio econômico e político que a região
vivenciava.

Questão 70
Ao promover a independência do Brasil, a classe
dominante visava

01) acabar com a dependência econômica e política do Brasil
com a Europa.

02) controlar o poder político, mantendo o trabalho escravo
e a agricultura de exportação.

03) romper os acordos comerciais com a Inglaterra, que
impediam o crescimento da indústria brasileira.

04) estabelecer um governo democrático e representativo,
criando condições para o povo brasileiro assumir o poder.

05) implantar, gradativamente, a indústria têxtil, anulando o
Alvará de 1785, que proibiu a existência de manufaturas
na Colônia.

Questão 71
Entre 1870 e 1889, ocorre a fase mais aguda da
crise do Segundo Reinado. Diversos fatores se
uniram para a derrubada do Império.
Um deles foi

01) a permanência do tráfico negreiro no Brasil, contrário aos
interesses comerciais da Inglaterra, que provocou o
rompimento diplomático definitivo entre os dois países.

02) o apoio ao ideal republicano por parte do exército
brasileiro, fortalecido após vitórias na Guerra do
Paraguai.

03) a ajuda dada pelo governo à abolição da escravatura, fato
que abalou as relações entre o Império e a Igreja
Católica.

04) a disseminação das idéias republicanas anarquistas, que
chegaram ao Brasil, através dos imigrantes asiáticos.

05) a rebelião religiosa comandada por Antônio Conselheiro,
pregando o fim da monarquia.

04) A formação de um mercado interno integrou a economia
brasileira, bem como a mudança do eixo econômico da
Região Nordeste para o Centro-Sul.

05) A existência, na região mineradora, de uma sociedade
com características semelhantes às do Nordeste,
baseou-se no mobilismo social e em uma poderosa
camada média.

04) A repercursão da Revolução de 1817, no Rio Grande do
Norte, foi mínima, devido a essa província não ter sido
atingida pela crise açucareira.

05) O movimento revoltoso iniciado em Pernambuco, devido
às dificuldades econômicas do Nordeste, chegou ao Rio
Grande do Norte, através de sociedades secretas e sob
a liderança de André Albuquerque.
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Questão 73
No dia 3 de outubro de 1930, a revolução armada
estourou no Rio Grande do Sul e se espalhou por
outros Estados brasileiros, quando, vitorioso, Getúlio
Vargas assumiu o poder.
Sobre a Era Vargas, é correto afirmar:

01) A ação dos Tenentes, no Nordeste, foi decisiva para
combater o grupo integralista de Plínio Salgado, contrário
à revolução.

02) O grande prestígio da aristocracia do Rio Grande do
Norte impediu a adoção de interventores para governar
o Estado após a Revolução de 1930.

03) A rebelião de militares,  sediados em batalhões, que foi
denominada Intentona Comunista, espalhou-se pelo Rio
Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, e seu
objetivo era evitar a posse de Getúlio Vargas.

04) Getúlio Vargas, para consolidar sua vitória, no período
do governo provisório, manteve a estrutura política da
República com a permanência dos antigos governadores.

05) O Estado Novo caracterizou-se pela  elaboração e
outorgação de uma Constituição de caráter autoritário e
centrada nas idéias do fascismo.

Questão 74
De 1930 a 1945, o Brasil foi governado pelo
presidente Getúlio Vargas.
No decorrer desse período, ocorreu

01) o desinteresse governamental em promover a
industrialização do país, favorecendo o modelo agrário
exportador de café, abalado pela crise de 1929.

02) o apoio aos direitos humanos contidos na Constituição
de 1937, que garantia a participação popular nas
discussões políticas e econômicas do governo.

03) a aplicação de políticas econômicas e administrativas de
base nacionalista, em que o Estado atuava como juiz de
conflitos políticos e sociais.

04) o impulso dado ao processo de urbanização, através da
implantação, no país, da indústria de automóveis.

05) o combate às altas taxas de inflação, criando um plano
econômico de valorização da moeda.

Questão 75
No contexto da Segunda Guerra Mundial, o governo
brasileiro, apoiando as forças aliadas, permitiu a
instalação de bases militares no Rio Grande do
Norte.
Sobre a instalação dessas bases militares, pode-se
afirmar:

01) O principal objetivo dos Aliados era treinar as forças
brasileiras que iriam atuar na frente de batalha.

02) As bases se constituíam um ponto de apoio logístico para
as operações de patrulhamento do Atlântico Sul e Norte
da África.

03) A posição geográfica de Natal facilitava o acesso ao
continente asiático, onde os Aliados mantinham bases
em território japonês.

04) O Rio Grande do Norte foi escolhido para sediar as bases
militares por sua posição geográfica de fácil acesso a
Portugal, local de operações militares.

05) O governo brasileiro fez acordo com os Aliados,
atendendo a determinação da Organização das Nações
Unidas — ONU — empenhada em derrotar o nazismo.

Questão 76

Associando-se a notícia do jornal Folha de São
Paulo, de 27 de abril de 1965, à situação política do
país, identifique as afirmações verdadeiras.

I. O golpe militar de 1964 foi organizado por militares, que
implantaram o modelo integralista defendido pela AIB —
Ação Integralista Brasileira.

II. A manchete do jornal publica as medidas que visavam
consolidar um modelo de exclusão política e o
enfraquecimento dos poderes Legislativo e Judiciário.

III. O golpe contou com a participação de diversos setores
da sociedade, inclusive dos latifundiários que temiam a
revolução operária e a reforma agrária.

IV. O governo ditatorial, ao estabelecer a suspensão dos
direitos políticos e a eleição indireta, aumentou o controle
sobre os deputados e senadores, enfraquecendo o
Congresso Nacional.

V. A partir do governo do presidente Garrastazu Médici, o
Poder Executivo se enfraqueceu e a sociedade civil
passou a exigir a participação popular em organizações
representantivas, como os sindicatos.

A alternativa que indica todas  as afirmativas
verdadeiras é a

01) I e II.
02) II e IV.
03) I, III e V.
04) II, III e IV.
05) I, III, IV e V.

Questão 77
A partir da década de 80 do século XX, a
sociedade civil brasileira passa a se movimentar
exigindo a redemocratização do país.
Em relação a esse período, pode-se afirmar:

01) O governo do Brasil, pressionado pela política
norte-americana de combate às ditaduras militares
latino-americanas, promoveu a redemocratização,
punindo os militares envolvidos na tortura e repressão
política.

02) As denúncias de organismos internacionais, defensores
de direitos humanos, acerca de torturas e crimes
cometidos pelo regime militar, contribuíram para a opinião
pública internacional se opor à ditadura brasileira.

03) Uma vitória dos opositores do regime, no governo do
presidente Geisel, foi o restabelecimento da eleição direta
para o Poder Executivo em nível municipal, estadual e
federal.

04) A transição democrática se efetivou quando o Congresso
Nacional aprovou a Emenda Diretas-Já, elegendo
Tancredo Neves para presidente.

05) As denúncias de corrupção contra dirigentes de órgãos
estatais tornou inviável a manutenção do regime militar.
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Apesar dos diversos planos econômicos e das
muitas lutas populares, a economia brasileira
continua fazendo a riqueza de poucos e a
miséria de muitos. Grande parte da população
encontra-se marginalizada e vivendo em
condições precárias. (ARRUDA; PILETTI, 2000,
p. 482).

Questão 78

A eleição de Fernando Collor de Mello, em 1989,
pretendeu derrubar as antigas estruturas do país.
A análise da charge, associada às características
do governo Collor, permite afirmar:

01) O governo Collor, confirmando a charge, combateu o
desemprego, ao priorizar a indústria nacional, em
detrimento das multinacionais.

02) O programa de estabilização econômica, lançado após
a posse do presidente eleito, criou uma nova moeda, o
Cruzado, vinculado ao dólar, provocando a queda da
inflação e o crescimento econômico.

03) A campanha pela modernidade conduziu o país para a
nova realidade da globalização, política que beneficiou
a população, ao gerar milhares de novos empregos.

04) Os partidos políticos de centro e de direita e setores
conservadores da sociedade apoiaram a campanha
eleitoral de Collor, temendo a eleição de um governo de
esquerda.

05) A confiança da população nas promessas do candidato
de apoiar os descamisados, combater os “marajás” e a
corrupção foi reforçada pelo cumprimento das promessas
no decorrer do governo.

Questão 79
Com referência ao panorama brasileiro no final do
século XX, é correto afirmar:

01) O primeiro governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso se caracterizou pelo crescimento acelerado da
inflação.

02) O forte crescimento da economia e a geração de
empregos no setor primário, secundário e terciário
caracterizaram o primeiro governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso.

03) O movimento operária foi reprimido, perdendo os
sindicatos sua autonomia e liberdade de ação,
conseqüência da política de globalização de despolitizar
o movimento sindical.

04) A política de privatização das empresas estatais
acompanhou a tendência mundial de manter o Estado de
Bem-Estar Social, revertendo o lucro dos leilões das
estatais para programas sociais.

05) O governo Fernando Collor se caracterizou pela adoção
de um plano antiinflacionário, cuja ação se traduziu no
congelamento de preços e salários e no confisco de
contas bancárias e poupanças, marcando o estilo
agressivo do governante.

Questão 80
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*  *  *

Sobre o assunto, referido no texto, é correto afirmar:
01) A desigualdade social diminuiu a partir da independência

brasileira, quando o país passou para o domínio
financeiro da Inglaterra.

02) A política do neoliberalismo, adotada a partir do governo
de João Goulart, diminuiu a desigualdade social, com a
geração de novos empregos.

03) A injusta distribuição de renda, no país, teve sua origem
no processo histórico brasileiro e na sua colonização
baseada no latifúndio e no escravismo.

04) O surgimento de novas tecnologias e o processo de
globalização crescente têm permitido uma melhor
distribuição de renda, diminuindo o fosso social existente
no país.

05) O governo José Sarney, pretendendo combater as
distorções da concentração de renda, apresentou ao
Congresso Nacional o projeto de impostos sobre as
grandes fortunas, transformado em lei.
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ATUALIDADES � QUESTÕES de 81  a  90
INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque
o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 81
A Constituição brasileira de 1988 estabelece que a
autoridade suprema das Forças Armadas é o

01) general.
02) brigadeiro.
03) marechal.
04) presidente da República.
05) presidente do Congresso Nacional.

Questão 82
Segundo estabelece o Art. 144.  da Constituição
Brasileira, a segurança pública é dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos, exceto

01) Polícia rodoviária federal.
02) Polícia ferroviária federal.
03) Polícia federal.
04) Polícias civis.
05) Exército.

Questão 83
O tsunami, que atingiu o litoral da Indonésia, do Sri
Lanka, da Índia, da Tailândia, da Malásia, das Ilhas
Maldivas e também a costa leste africana, matando
aproximadamente 300 mil pessoas, em 26 de
dezembro de 2004, teve origem em

01) um tufão.
02) um furacão.
03) um grande terremoto.
04) uma onda gigante.
05) um ciclone extra tropical.

Questão 84
 Os negros são maioria no efetivo policial. Apesar
dessa presença, as taxas de mortos pela polícia
para cada 100 mil são de 1,3 para brancos,
2,4 para pardos e 10,8 para os negros.  (IstoÉ,
p. 34).

A partir da análise da tabela e dos conhecimentos
sobre a questão racial no Brasil, pode-se afirmar:

01) O maior número de homicídios encontra-se na população
adulta e branca, mais sujeita à criminalidade e à violência
urbana.

02) A grande quantidade de mortos pela polícia entre a
população negra indica que a maioria dos negros é
criminosa.

03) A incidência maior de homicídios entre os homens
explica-se pelo caráter violento e agressivo da população
masculina.

04) O peso desproporcional de negros vitimados pela polícia
em operações constitui indícios de comportamento
racista nos aparelhos de repressão.

05) A grande quantidade de homens afrodescendentes na
polícia e de homicídios entre os homens indica que os
homens negros constituem a maioria da população
brasileira.

Questão 85
O dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia
Nacional da Consciência Negra no Brasil.
Essa data foi determinada por ter sido o momento
em que ocorreu

01) a abolição da escravidão.
02) a morte de Zumbi dos Palmares.
03) a primeira eleição de um político negro.
04) o estabelecimento do direito do negro votar.
05) o estabelecimento da lei contra a discriminação racial.

Questão 86

O mapa retrata uma área de grande tensão na
atualidade, sem perspectiva de resolução a curto
ou médio prazo.
Essa área se localiza

01) na África.
02) na Europa.
03) na Indonésia.
04) no Oriente Médio.
05) na América Latina.

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes
por sexo, idade e cor/raça, em 2001

Faixa etária Masculino Feminino
Branca Preta Parda Branca Preta Parda

Até 9 anos 1,0 0,9 1,3 1,1 1,0 0,9
de 10 a 14 anos 4,2 9,7 7,7 1,7 2,3 2,7
de 15 a 19 anos 64,8 152,5 123,3 6,6 11,5 9,9
de 20 a 24 anos 102,3 218,5 185,4 6,6 13,2 10,3
de 25 a 29 anos 96,5 177,2 163,6 7,61 5,2 11,2
de 30 a 39 anos 69,8 120,5 112,5 5,9 12,1 8,4
de 40 a 49 anos 49,4 67,9 75,4 4,7 7,3 6,6
de 50 a 59 anos 35,0 42,3 46,3 3,9 3,8 2,9
60 anos ou mais 22,9 16,5 25,7 4,7 3,2 4,0
Fontes : IBGE e www.datasus.gov.br.
Obs.: Nesta análise não estão incluídos os Estados de Alagoas, Piauí, Paraíba,
Bahia, Ceará, Sergipe e Espírito Santo, em que a cor/raça de mais de 15% das
vítimas não foi identificada

ISR AEL E  OS TERRITÓRIOS PALESTINOS

Gaza

Khan
Yunis

ISRAEL

ISRAEL

Telaviv

S ituação em agosto de 2005

M ar
M editerrâneo

LÍBANO

FAIXA DE G AZA

Jerusalém

SÍRIA

Jerusalém

ISRAEL

Hebron

JericóRamallah

Qaliq ilia

Tu lkarm

Jenim

Nablus

JORDÂN IA

CISJORDÂNIA

A DIVISÃO  DA  SO BERANIA*

Con trole israe lense

Con trole pales tino

Con trole m isto

*Após os Aco rdos de Oslo (1994 e 1995)
e Why Plantation (1998)

EGITO

Belém

QUESTÕES  de  87  e  88

Encarregada de promover a paz, a Missão das
Nações Unidas de Estabilização [...] (Minustah)
virou alvo de denúncias. Na semana passada,
um grupo de organizações não-governamentais
americanas acusou as tropas da Minustah de ter
participado de massacres [...] à Organização dos
Estados Americanos (OEA). Na denúncia, pedem
a condenação do Brasil, que comanda as tropas,
e dos Estados Unidos, que financiam parte da
operação, pela morte de 63 pessoas e o
desaparecimento de outras 14 — todos civis. A
Comissão Internacional de Direitos Humanos da
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Questão 87
A Missão das Nações Unidas comandada pelo Brasil
atua no

01) Haiti.
02) Iraque.
03) Líbano.
04) Paraguai.
05) Afeganistão.

Questão 88
O desrespeito aos direitos humanos, no Brasil, pode
ser comprovado na

01) existência do trabalho escravo e infantil.
02) imunidade parlamentar dos políticos brasileiros.
03) atuação dos advogados em defesa dos marginais.
04) ilegalidade do porte de armas pela população civil.
05) proibição do uso de camisinha para a prevenção da AIDS.

Questão 89
A atleta Daiane dos Santos, campeã mundial no solo
(2003), ouro no solo em quatro etapas da Copa do
Mundo (2003 e 2004), pratica como modalidade
esportiva

01) salto em distância.
02) ginástica artística.
03) atletismo.
04) natação.
05) hipismo.

Questão 90

Associando-se a charge à realidade da sociedade
brasileira atual, pode-se concluir que ela retrata

01) a falta de equipamentos das forças policiais no Brasil.
02) o crescimento do número de empresas de segurança

particular nos cruzeiros marítimos.
03) a desigualdade social no Brasil, conseqüência da

concentração de renda.
04) a inexistência de segurança pública nas grandes

cidades, resultado do aumento da violência urbana.
05) o aumento da criminalidade mundial, atingindo

indiscriminadamente toda a sociedade.

AUMENTA A DIST Â NC IA ENTRE PO BRES E RICOS

Ah, es tão m uito  longe !
Podem os a té  dispensar os  guarda-costas!

OEA espera a resposta brasileira para dar
prosseguimento ao processo. O timing desta
queixa poderia servir como foco de luz num país
perpetuamente em situação sombria. (IstoÉ,
p. 92).

*  *  *

Referências

Questão 84
CARVALHO, Ana. Retrato em branco e preto. IstoÉ , São Paulo. n. 1884, p. 34, nov. 2005.

QUESTÕES 87 e 88
FREITAS, Jr. Osmar. Tropas na Berlinda. IstoÉ , São Paulo, n. 1884, 23 nov. 2005.

Fonte das ilustrações

Questão 84
CARVALHO, Ana. Retrato em branco e preto. IstoÉ , São Paulo. n. 1884, nov. 2005. p. 34.

Questão 86
Novos ares na Palestina. Almanaque Abril . Atualidades Vestibular 2006. São Paulo. 2006, p. 59.

Questão 90
FATIAS cada vez mais finas. Retrato do Brasil . Belo Horizonte: Manifesto, ano 5, n. 71, ago.-set. 2005. p. 69.
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ASPECTOS  GEOECONÔMICOS RN
QUESTÕES de  91  a  100

INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque
o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 91
Na terra seca
Quando a safra não é boa
Sabiá não entoa
Não dá milho e feijão
Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas
Retirantes que passam
Vão cantando seu rojão
Meu São Pedro me ajude
Mande chuva, chuva boa
Chuvisqueiro, chuvisquinho
Nem que seja uma garoa

Uma vez choveu na terra seca
Sabiá então cantou
Houve lá tanta fartura
Que o retirante voltou
Oi, graças a Deus
Choveu, garoou

(GONZAGA; CLODOVIL. In: VESENTINI;
VLACH, p. 174).

Questão 92
Sobre a produção de energia no Rio Grande do
Norte, é correto afirmar:

01) A energia hidráulica é amplamente utilizada, em função
do predomínio dos rios perenes e de planaltos.

02) O Estado é o maior produtor de energia primária do país.
03) A energia eólica é utilizada apenas no sertão de Angicos.
04) A maremotriz é amplamente utilizada no litoral.
05) As termelétricas são predominantes no Estado.

Questão 93
A extração do sal no Estado potiguar é beneficiada
por vários fatores.
Entre eles, pode-se destacar

01) o baixo índice pluviométrico.
02) a grande amplitude térmica.
03) a circulação de ventos úmidos.
04) a baixa evaporação.
05) o relevo acidentado.

Questão 94

Considerando-se as informações da música e os
conhecimentos sobre a economia do Rio Grande
do Norte, pode-se concluir:

01) A principal causa da pobreza da Zona Oriental potiguar
é o fenômeno natural destacado nos versos.

02) Os solos pobres e o relevo acidentado são os fatores que
impedem o desenvolvimento dessa sub-região.

03) O movimento da população retratado na música está
relacionado a fatores políticos, econômicos e sociais.

04) O sistema agrícola mais utilizado na sub-região
destacada é o da plantation, cuja produção é voltada para
subsistência.

05) A situação retratada na música só ocorreu a partir da
década de 50, do século passado, devido à estagnação
da economia nordestina.

A. GEO-
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Questão 97
O algodão já foi o sustentáculo da economia
potiguar. Sua produção se estende pelos municípios
de Seridó, Caicó e Ouro Branco.
Sobre a cotonicultura do Rio Grande do Norte,
é correto afirmar:

01) É produzida utilizando o sistema de jardinagem.
02) Possui fibras longas e tem grande aceitação no mercado.
03) Apresenta baixa resistência, por isso é considerada uma

fibra nobre.

Questão 98
A fruticultura é uma atividade agrária que não sofre
os efeitos da estiagem no Estado. Quase toda a
produção é destinada à exportação, principalmente
para o mercado europeu.
Esses fatos ocorrrem porque

01) essa atividade é beneficiada pela irrigação.
02) essa atividade ocupa as terras mais férteis.
03) a fruticultura irrigada responde por 75% das exportações

estaduais.
04) o clima é bastante favorável para o cultivo de frutas,

principalmente melão, cacau e laranja.
05) os produtores, quando não chove nas áreas onde a

fruticultura se desenvolve, provocam chuvas artificiais.

Questão 99
A atividade agropecuária do Rio Grande do Norte
caracteriza-se

01) pelo elevado nível de mecanização.
02) pela pecuária predominantemente intensiva.
03) pelo uso da biotecnologia, principalmente na criação de

ovinos.
04) pela utilização do sistema de plantation no cultivo da

cana-de-açúcar.
05) pela baixa ocupação do solo na pecuária bovina e no

sistema de plantation.

Questão 100
Se comparado a outros Estados brasileiros, o
processo industrial do Rio Grande do Norte é pouco
diversificado, com concentração reduzida.
Considerando-se essa afirmação e os conhecimentos
sobre a indústria do Rio Grande do Norte e suas
características, pode-se afirmar:

01) Destaca-se na indústria de precisão.
02) Predominam as indústrias de bens de consumo.
03) Apresenta elevado nível de mecanização em todos os

setores.
04) Emprega a maioria da população ativa e, por isso, é

hipertrofiada.
05) Depende do campo, porque só ele produz as

matérias-primas necessárias para seu funcionamento.

Com base nas informações do mapa e nos
conhecimentos sobre a economia dos municípios do
Rio Grande do Norte, identifique as afirmativas
verdadeiras.

I. As principais salinas do Estado estão localizadas ao
norte, nos municípios de Areia Branca e Macau.

II. O setor industrial se concentra nos municípios de Natal
e de Mossoró.

III. No município de Guamaré, localiza-se a sede do
Pologás-sal, com significativa importância para o Estado.

IV. O muncípio de Açu possui o maior rebanho suíno em
confinamento do Estado e é o primeiro produtor de carne
suína do país.

V. O município de João Câmara destaca-se na produção de
cana-de-açúcar, coco da baía e algodão, fato que torna
esse município o de maior renda per capita do Estado.

A alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras é a

01) I e II.
02) II e III.
03) I, II e III.
04) II, III e IV.
05) II, IV e V.

Questão 95
O turismo tem se expandido no Estado, com reflexos
diretos na economia potiguar.
Com base nessa afirmação e nos conhecimentos
sobre esse segmento da economia, pode-se afirmar
que essa expansão ocorre porque o

01) sistema viário é o mais eficiente do país.
02) litoral é bastante recortado, fato que transformou o

Estado em rota dos grandes transatlânticos,
impulsionando o turismo.

03) turismo ecológico se consolidou devido às grandes
reservas naturais implantadas pelo governo estadual.

04) clima, a temperatura amena das águas e as belezas
naturais constituem as principais causas dessa
expansão.

05) custo de vida baixo, a ausência de estação chuvosa e
os incentivos fiscais do Governo Federal fizeram com que
o Rio Grande do Norte ocupasse o primeiro lugar do
Brasil na preferência dos estrangeiros.

Questão 96
A extensão do litoral potiguar contribui para que a
pesca seja uma atividade econômica de expressiva
importância.
Sobre essa atividade, pode-se afirmar:

01) É praticada exclusivamente de forma artesanal.
02) Destaca-se na produção de lagostas e de camarão.
03) Possui uma produção voltada exclusivamente para a

subsistência.
04) Está restrita a águas profundas, já que, nas áreas de

menor profundidade, a salinidade dificulta a proliferação
das espécies.

05) Declinou sensivelmente nas últimas décadas, devido à
contaminação da plataforma continental, em decorrência
da exploração do petróleo.

04) Caracteriza-se por apresentar textura áspera e fios
descontínuos.

05) Possui coloração diversificada, fato que atrai
compradores, principalmente do mercado externo.
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VLACH, Vânia. Geografia crítica: o espaço social e o espaço
brasileiro. v. 2. São Paulo: Ática, 2004.
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