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BL01N09

ATENÇÃO!

Agora, você vai responder a questões de Ciências da Natureza.

Questão 01 H06  N090553E4

A fermentação consiste em um conjunto de reações enzimáticas em que uma molécula orgânica é 
degradada em compostos mais simples, liberando um produto necessário para a manutenção da vida 
dos organismos que a realizam.
Esse fenômeno se diferencia da respiração celular por
A) liberar energia como produto.
B) ocorrer na presença do gás oxigênio.
C) produzir uma quantidade menor de energia.
D) utilizar a glicose como substrato.

Questão 02 H07  N090559E4

Observe o esquema abaixo.

Disponível em: <http://www.aulas-fi sica-quimica.com/imagens/8q_02_06.jpg>. Acesso em: 2 nov. 2013.* Adaptado para fi ns didáticos.

Esse processo é considerado uma combustão porque
A) tem como resultado a formação de moléculas de água.
B) produz energia para os organismos vivos.
C) ocorre com o consumo de glicose pela célula.
D) libera dióxido de carbono para o meio ambiente.
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Questão 03 H08 N090564E4

Leia o texto abaixo.

Consumo de energia no corpo humano

O consumo de energia por uma pessoa adulta – na forma de alimentos – é de 
aproximadamente 2 500 kcal por dia. Uma pessoa que pratique atletismo ou faça trabalho 
pesado deve consumir bem mais do que isso: umas 4 horas de atividade pesada por dia, como 
natação, trabalho na agricultura, ou alpinismo pode fazer com que uma pessoa precise comer 
duas vezes mais do que comeria na ausência dessas atividades. Já crianças ou pessoas de 
idade avançada e com pouca atividade física consomem bem menos. Em geral, mulheres 
consomem um pouco menos de energia do que homens. Entretanto, lactantes e grávidas 
podem precisar de alguma coisa como 300 kcal a 500 kcal a mais por dia para que possam 
dar conta das exigências adicionais a que estão submetidas.

Essa energia é usada para manter nosso organismo em funcionamento, como coração, 
pulmões e os demais órgãos internos, e também para fornecer alguma capacidade de trabalho 
externo que é feito durante praticamente todo o dia.

 Disponível em: <http://axpfep1.if.usp.br/~otaviano/energianocorpohumano.html>. Acesso em: 31 nov. 2013.

O produto citado nesse texto é resultado do processo de 
A) anabolismo.
B) fotossíntese.
C) respiração.
D) transpiração.

Questão 04 H09 N090568E4

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/imagens/md_ef_ci/2009-03-10_17/image005.jpg>. Acesso em: 31 nov. 2013.

O processo representado nessa imagem é denominado
A) fermentação.
B) fotossíntese.
C) quimiossíntese.
D) respiração.
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Questão 05 H34 N090574E4

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://edfpibid.blogspot.com/2012/02/atividade-fisica-exercicio-fisico-e.html>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Essas atividades promovem o emagrecimento, pois
A) aumentam o consumo de energia pelo organismo.
B) diminuem a quantidade de gás carbônico expirado.
C) promovem o aumento da sudorese.
D) regulam a absorção de carboidratos.

Questão 06 H35 N090578E4

Leia o texto abaixo.

O iogurte era apenas conhecido por ter efeito poderosíssimo na regulação da flora intestinal, 
porém o que as pesquisas mais recentes nos mostram é que há muitas outras vantagens em se 
consumir todos os dias o alimento. Ele é ótima fonte de proteínas, minerais e vitaminas, tem baixo 
teor calórico, menos lactose que o leite comum e o melhor: é saboroso! Combina com diversas 
preparações, é prático e fácil de ser incluído na alimentação diária. 

Disponível em: <http://revistavivasaude.uol.com.br/nutricao/5-motivos-para-comer-iogurte/332/>. Acesso em: 1 nov. 2013.

O alimento citado nesse texto é produzido a partir do processo de fermentação realizado por 
A) animais.
B) bactérias.
C) fungos.
D) vegetais.
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Questão 07 H07 N090562E4

Dentre os tipos de combustão, a mais comum no cotidiano é a combustão lenta, caracterizada por não 
apresentar chamas e manter vivos os mais diferentes organismos do planeta.
Esse tipo de combustão ocorre no processo de 
A) evapotranspiração.
B) fotossíntese.
C) respiração celular.
D) transporte passivo.
 
Questão 08 H06 N090556E4

A energia necessária à manutenção da vida dos seres heterótrofos é extraída de seus alimentos através 
de processos biológicos específi cos. Esses processos apresentam entre si algumas semelhanças e 
diferenças.
Uma dessas diferenças está no fato de a
A) fermentação apresentar cadeia respiratória.
B) fermentação ocorrer na ausência de oxigênio.
C) respiração celular produzir gás carbônico como produto.
D) respiração celular ter a água como um de seus reagentes.  

Questão 09 H34 N090585E4

Observe a imagem abaixo.

  

Disponível em: <http://www.saude.br/images/atividade-fi sica_escola.jpg>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Atividades como as mostradas nessas imagens são responsáveis 
A) pela melhora nas funções do sistema locomotor.
B) pela retenção de sais minerais no organismo.
C) pelo aumento da absorção de água no intestino.
D) pelo aumento do gasto calórico nos organismos.
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Questão 10 H06 N090554E4

A respiração aeróbia é um processo essencial à vida dos seres humanos. É através desse processo que 
os homens conseguem extrair dos compostos orgânicos o que necessitam para se manter vivos.
Esse processo se diferencia da fermentação por
A) ocorrer dentro das mitocôndrias.  
B) possuir o ácido lático como produto.
C) ser uma reação que libera energia.
D) ter uma fase conhecida como glicólise.

Questão 11 H07 N090558E4

Para a manutenção da vida, os seres vivos retiram de compostos orgânicos a energia necessária à 
manutenção de suas funções vitais através de um processo natural e cotidiano.
Esse processo pode ser classificado como um processo de combustão, pois
A) acarreta a formação de moléculas de água.
B) acumula energia em células de reserva.
C) consume moléculas de glicose.
D) libera energia na forma de calor.

Questão 12 H08 N090565E4

Observe o esquema abaixo.

Nesse esquema, o processo representado tem como objetivo
A) a liberação de gás carbônico. 
B) a produção de energia.
C) o armazenamento de glicose.
D) o consumo de oxigênio pela célula.
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Questão 13 H09 N090570E4

Leia o texto abaixo.

Os seres fotossintetizantes são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta, 
pois são a base da maior parte das cadeias alimentares e produzem oxigênio, gás mantido na 
atmosfera em concentrações adequadas graças principalmente à atividade fotossintética.

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica9.php>. Acesso em: 1 nov. 2013.

Esses seres são importantes, pois 
A) convertem os raios solares em energia química.
B) iniciam o processo de fermentação láctica.
C) liberam gás carbônico para a respiração.
D) produzem energia para os organismos.

Questão 14 H34 N090575E4

Denomina-se gasto energético a totalidade da energia consumida por um indivíduo. Esse consumo pode 
ser alterado com hábitos diários.
Um hábito que eleva o gasto energético é
A) consumir alimentos saudáveis.
B) dormir oito horas por dia.
C) ingerir água tratada .
D) praticar atividades físicas.

Questão 15 H35 N090581E4

O esquema abaixo representa um processo biológico realizado por alguns organismos para a produção 
de energia.

Glicose 2 Ác. pirúvico 2 etanol
(6 C) (3 C) (2 C)

ATP 2 CO2

Disponível em: <http://criatividadeeciencia.blogspot.com/2011/10/treinando-para-o-simulado-1o-ano-em_18.html>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Esse processo é realizado por
A) animais.
B) bactérias.
C) fungos.
D) musgos.
 
Questão 16 H08 N090567E4

Assim como as máquinas, o corpo humano é capaz de transformar a energia química contida nas 
moléculas dos alimentos em energia para a realização de suas atividades.
Essa transformação ocorre através do processo de 
A) transporte ativo.
B) respiração celular.
C) divisão celular.
D) difusão facilitada.
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Questão 17 H09 N090571E4

Observe o esquema abaixo.

No processo representado nesse esquema ocorre a
A) utilização de água por seres aclorofilados. 
B) oxidação de compostos inorgânicos.
C) conversão da energia luminosa em energia química.
D) absorção do oxigênio liberado na expiração.

Questão 18 H35 N090580E4

Leia o texto abaixo.

Vinagre

O termo vinagre, deriva do francês vinaigre, quer dizer vinho agre ou azedo. O vinagre é um 
contaminante indesejável na fabricação de vinhos. É, entretanto, um composto bastante utilizado 
no preparo de alimentos.

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinagre/>. Acesso em: 2 nov. 2013.

O produto citado nesse texto é produzido pela ação 
A) das bactérias.
B) das plantas.
C) dos  protozoários.
D) dos fungos.
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Questão 19 H06 N090555E4

A molécula de glicose serve como substrato para reações nos processos de respiração tanto aeróbia 
quanto anaeróbia.
Uma das diferenças entre esses processos está na
A) liberação de gases como produto.
B) necessidade de enzimas para sua ocorrência.
C) ocorrência da glicólise no citoplasma.  
D) quantidade de ATP produzido.
 
Questão 20 H07 N090560E4

O esquema abaixo apresenta os pilares do processo de combustão

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/upload/conteudo_legenda/a33a3a325bb4a3e961613187a3f102f1.jpg>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Um processo que ocorre nos seres vivos que, de acordo com essa imagem, pode ser classificado como 
sendo uma combustão é a 
A) transpiração.
B) síntese de proteína. 
C) respiração celular.
D) fotossíntese.

Questão 21 H08 N090563E4

Leia o texto abaixo.

A fermentação lática nas células musculares é um processo que ocorre de forma alternativa, 
frente a situações em que o organismo não realiza respiração aeróbia. Considerado um artifício 
metabólico de curto prazo.

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/biologia/fermentacao-latica-no-musculo.htm>. Acesso em: 1 nov. 2013.

Os processos citados nesse texto são responsáveis por
A) armazenar substâncias energéticas.
B) eliminar excretas do organismo.
C) fornecer gases às células.
D) produzir energia para o organismo.
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Questão 22 H09 N090569E4

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://maggiesscienceconnection.weebly.com/uploads/5/1/0/5/5105330/867666156.jpg?364>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
*Adaptado para fins didáticos.

O processo representado nessa imagem é responsável por
A) absorver água no meio ambiente.
B) converter energia luminosa em energia química.
C) eliminar gás carbônico para o meio ambiente.
D) produzir energia para o organismo.

Questão 23 H34 N090576E4

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: < https://web307.kinghost.net/~efetividade/wp-content/uploads/2010/04/exercicio_fisico.jpg?w=300>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Atividades como a mostrada nessa imagem trazem como consequência a
A) retenção de sódio no corpo humano .
B) perda de peso pelo aumento na produção de suor.
C) elevação do gasto energético pelo organismo.
D) diminuição dos movimentos respiratórios.
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Questão 24 H35 N090579E4

Leia o texto abaixo.

Formação de sabor do chocolate

Assim como a uva, a oliva e o café, o sabor das amêndoas do cacau é fortemente influenciado 
pelo meio ambiente onde é produzido.

Para se obter o máximo de sabor das amêndoas, os frutos são colhidos no mesmo grau de 
maturação e devem estar isentos de qualquer tipo de perfuração ou doença.

Após colhidos, estes frutos são quebrados em um ambiente limpo e, no mesmo dia, as 
amêndoas são transportadas para os locais (cochos) onde serão submetidas ao processo de 
fermentação. O ciclo de fermentação inicia-se com a fase alcoólica. [...] É nesta fase que aparecem 
os precursores do aroma e sabor típicos do cacau.

Disponível em: <http://www.lajedodoouro.com.br/formacao-sabor-chocolate/>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Os organismos responsáveis pelo processo citado nesse texto são
A) os insetos.
B) os fungos.
C) as bactérias.
D) as algas.

Questão 25 H06 N090557E4

Os carboidratos, compostos orgânicos constituídos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, são 
os compostos energéticos mais abundantes na natureza. Esses compostos podem ser degradados por 
meio da respiração celular ou pela fermentação.
Esses processos de degradação diferem-se entre si
A) pelo substrato submetido ao processo de catabolismo.
B) pelo  tipo de organismo que realizará cada processo.
C) pela necessidade do consumo de energia ao longo do processo.
D) pela necessidade da presença de reagentes para a reação.

Questão 26 H09 N090572E4

Antoine Lavoisier, químico francês nascido em 1743 em Paris, tornou-se imortal ao afirmar que na natureza 
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Esse fato é evidenciado no processo de 
A) fermentação, em que o oxigênio é utilizado como reagente.
B) fotossíntese, em que a energia radiante do sol é convertida em energia química.
C) quimiossíntese, em que compostos orgânicos são oxidados à compostos inorgânicos.
D) respiração celular, em que ocorre a produção de ácido lático.
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Questão 27 H34 N090577E4

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6XkZNZJhDhKL1pQAoFkCeVFSP5TTVrF_kM4YFyA4_
w8tZYpZ6>. Acesso em: 2 nov. 2013.

Atividades como as mostradas nessa imagem são responsáveis 
A) pela melhora nas funções do sistema nervoso.
B) pela retenção de sais ingeridos em excesso.
C) pelo aumento da absorção de água pelo intestino.
D) pelo aumento no consumo de calorias pelo corpo.
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BL01H09

ATENÇÃO!

Agora, você vai responder a questões de História.

Questão 28 H09 H090028RJ 

Leia o texto abaixo.

A Crise de 1929

[...] Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas 
começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como 
antes. Grande parte dessas empresas possuía ações na Bolsa de Valores de Nova York e milhões 
de norte-americanos tinham investimentos nessas ações. Em outubro de 1929, percebendo a 
desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam 
vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizaram fortemente em 
poucos dias. Pessoas muito ricas passaram, da noite para o dia, para a classe pobre. O número 
de falências de empresas foi enorme. [...]

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/pesquisa/crise_1929.htm>. Acesso em: 1 abr. 2013.

A partir desse texto, conclui-se que a Crise de 1929 teve como efeito
A) a estabilização da economia.
B) a ruralização das cidades.
C) o aumento do desemprego.
D) o crescimento da indústria.

Questão 29 H11 H090029RJ 

Observe a imagem abaixo.

Benito Mussolini e Adolf Hitler 

Disponível em: <http://www.visualphotos.com/image/1x5495078/mussolini_and_hitler>. Acesso em: 31 mar. 2013. Adaptada para fins didáticos. 

Essa imagem retrata o líder italiano Benito Mussolini e o estadista alemão Adolf Hitler, líderes
A) socialistas.
B) totalitários.
C) democráticos.
D) anarquistas.
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Questão 30 H10 H090030RJ 

Leia o texto abaixo.

[...] O objetivo principal desse sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim 
baratear o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Dessa forma, 
dentro desse sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto, e cada funcionário 
executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de 
trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Também não era necessária utilização 
de mão de obra muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa 
dentro de sua etapa de produção. [...]

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/economia>. Acesso em: 1 abr. 2013. Fragmento.

O sistema de produção identificado nesse texto é o
A) Fordismo.
B) Taylorismo.
C) Toyotismo.
D) Volvismo.

Questão 31 H12 H090031RJ 

Observe a imagem e leia o texto abaixo.

Revolução Chinesa de 1949

[...] A Revolução Chinesa aconteceu entre 1949 e 1962, e foi um dos maiores acontecimentos 
históricos. A Revolução se deu por dois movimentos: a luta dos camponeses por terras e a luta do 
povo chinês pela independência nacional. [...]

Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/revolucao-chinesa/>. Acesso em: 12 nov. 2013. Fragmento.

O processo a que esse texto se refere conduziu a China a um sistema político
A) absolutista.
B) anarquista.
C) capitalista.
D) socialista.
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Questão 32 H11 H090032RJ 

Leia o texto abaixo.

[...] O cinema, em particular, teve um papel importante na disseminação das ideias do 
antissemitismo racial, da superioridade do poder militar alemão e da essência malévola de seus 
inimigos, como eram definidos pela ideologia nazista.  [...] 

Disponível em: <http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005202>. Acesso em: 1 abr. 2013. Fragmento.

Esse texto se refere ao cinema na época do nazismo, e representa o
A) combate ao comunismo.
B) controle sobre a França.
C) recrutamento de jovens.
D) uso da comunicação.

Questão 33 H10 H090033RJ 

Observe a imagem abaixo.
Linha de Produção

Disponível em: <http://www.tocadacotia.com/wp-content/gallery/as-diferencas-entre-o-toyotismo-e-o-fordismo/as-diferencas-entre-o-toyotismo-
e-o-fordismo-10.jpg>. Acesso em: 10 abr. 2013.

Essa imagem representa um sistema de produção conhecido como
A) artesanato.
B) automação.
C) Fordismo.
D) Toyotismo.

Questão 34 H12 H090034RJ 

Leia o texto abaixo.

No começo do século XX, a Rússia vivia um momento histórico onde as desigualdades 
sociais instaladas fizeram com que camponeses e operários se mobilizassem politicamente. Nos 
campos, os trabalhadores rurais viviam em condições lastimáveis legitimadas por um governo 
que preservava os privilégios feudais da classe aristocrática. [...] 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiag/revolucao-russa.htm>. Acesso em: 3 dez. 2013. Fragmento.

Esse texto destaca como causa da Revolução Russa de 1917 
A) a decadência da  nobreza feudal.
B) a exploração da classe trabalhadora.
C) o atraso da indústria russa.
D) o fortalecimento do capitalismo.
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Questão 35 H11 H090036RJ

Leia o texto abaixo.

[...] O nazismo proclamava a “superioridade biológica da raça ariana” (a que pertenceria o 
povo alemão) e, consequentemente, a necessidade de dominar as “raças inferiores”. Entre estes, 
colocavam-se os judeus, os eslavos, os ciganos e os negros. Também era necessário extinguir os 
considerados “doentes incuráveis”: homossexuais, epiléticos, esquizofrênicos, etc. Com a ascensão 
de Hitler ao poder, a ideologia nazista passou a influenciar também a ciência do país, que se dedicou 
a inventar teorias supostamente biológicas para a desigualdade racial e o anti-semitismo. [...]
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/nazismo-violencia-e-propaganda-foram-as-armas-de-adolf-hitler.htm>.  

Acesso em: 12 nov. 2013. Fragmento.

De acordo com esse texto, o nazismo teve como base a defesa do
A) anarquismo.              
B) comunismo.
C) judaísmo.
D) racismo.

Questão 36 H09 H090035RJ

A crise de 1929 fez com que os Estados Unidos deixassem de comprar produtos estrangeiros e reduzissem 
os empréstimos a outros países. Nesse contexto, o Brasil teve suas exportações de produtos agrícolas 
profundamente prejudicadas, com a queda brusca do preço do principal produto de exportação do país.
A partir desse texto, constata-se que, no Brasil, a crise de 1929 afetou principalmente
A) a produção de borracha.
B) a produção industrial.
C) o setor açucareiro.
D) o setor cafeeiro.
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ATENÇÃO!

Agora, você vai responder a questões de Geografi a.

Questão 37 H22 G090028RJ   

Leia o texto abaixo.

O que se percebe nos países europeus são países que apresentam taxas de crescimento 
vegetativo praticamente inexistentes ou até mesmo negativas. O número de nascimentos dos 
países europeus não tem superado o número de mortes.

A Itália é um exemplo claro de envelhecimento da população. No país, a população com mais 
de 60 anos supera o número de pessoas com idade inferior a 20 anos. Isso é decorrente, dentre 
outros fatores, do elevado poder aquisitivo, da urbanização e da nova postura da mulher na 
sociedade, que se inseriu efetivamente no mercado de trabalho.

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografi a/a-populacao-europa-esta-envelhecendo.htm>. Acesso em: 4 nov. 2013.

O processo de envelhecimento da população no continente europeu tem como consequência 
A) a diminuição da expectativa de vida.
B) a sobrecarga no sistema previdenciário.
C) o aumento da população economicamente ativa.
D) o crescimento elevado da taxa de fecundidade.

Questão 38 H02 G090029RJ   

Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <http://migre.me/iKgTr>. Acesso em: 23 set. 2013. *Adaptado para fi ns didáticos.

Esse mapa mostra uma divisão territorial 
A) das cidades.
B) das regiões.
C) dos distritos.
D) dos estados.
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Questão 39 H03 G090030RJ  

Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <http://migre.me/iKgR4>. Acesso em: 21 out. 2013.

Uma característica desse mapa é
A) a presença de rotas de navegação.
B) a representação de elementos naturais.
C) o uso de escalas grandes.
D) o mapeamento de áreas urbanas.

Questão 40 H04 G090031RJ  

Leia o texto abaixo.

[...] Era meio-dia e a caatinga brilhava à luz incandescente do sol. O pequeno Calango deslizou 
rápido sobre o solo seco, cheio de gravetos e pedras, parando na frente do majestoso Mandacaru, 
que apontava para o céu seus espinhos, os grandes braços abertos em cruz. [...]

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/geografi a/fundamentos/aconteceu-caatinga-426893.shtml> Acesso em: 23 maio 2013. Fragmento.

Esse texto descreve uma paisagem típica  
A) da Planície Amazônica.
B) da Zona da Mata mineira.
C) do Planalto Central.
D) do Sertão Nordestino.
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Questão 41 H06 G090032RJ  

Leia o texto abaixo. 

ALEMANHA

A Alemanha é o país da UE com maior número de habitantes. O seu território estende-se do Mar 
do Norte e do Mar Báltico a norte até aos Alpes a sul. [...] é a terceira maior economia mundial, 
destacando-se nos domínios  [...] da indústria mecânica de precisão e do equipamento [...] de 
comunicações [...]. As empresas alemãs realizaram enormes investimentos nos países da Europa 
Central e Oriental que aderiram à União Europeia em 2004. [...]
Disponível em: <http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_pt.htm>.  Acesso em: 13 nov. 2013. Fragmento.

De acordo com esse texto, uma característica da Alemanha é
A) a presença maciça de empresas de países da Europa Central.
B) a sua dependência tecnológica de países da Europa Oriental.
C) o intenso desenvolvimento de sua produção industrial.
D) o investimento em indústrias de extração vegetal.

Questão 42 H09 G090033RJ  

Leia o texto abaixo.

[...] Os Bascos são minorias nacionais, correspondem a um povo que aspira conquistar seu 
território para colocar em prática sua cultura, seus costumes e não viver subordinado ao governo 
do país que habitam.

A busca incessante pela independência de seu território promoveu o surgimento de um 
movimento nacionalista chamado de ETA (Euskadi ta Askatsuna ou Pátria Basca e Liberdade). 
Esse grupo possui características políticas, ideais socialistas e separatistas. O ETA promove 
atentados urbanos às autoridades do governo e até mesmo à sociedade civil. 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/povo-basco.htm>. Acesso em: 13 nov. 2013.

Com base no texto, o Povo Basco busca a sua independência através da
A) desmobilização política nacionalista.
B) dispersão geográfica pelo continente europeu.
C) repulsão à autodeterminação dos povos.
D) valorização de uma identidade própria.
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Questão 43 H12 G090034RJ  

Leia o texto abaixo.

Europa Central

[...] por agrupar os países mais ricos e influentes em questões mundiais, essa região é na verdade 
o coração europeu em todos os sentidos. Esta área é formada por doze nações que são difundidas 
em todo o mundo como governantes da União Europeia (UE), pois nesta região está localizada a 
sede da UE em Bruxelas, capital da Bélgica. [...]

Disponível em: <http://www.algosobre.com.br/geografia/europa-divisao-regional.html>. Acesso em: 8 abr. 2013.

As características da Europa Central indicadas pelo texto evidenciam como relevante fator para a sua 
regionalização a
A) característica étnica.
B) característica física.
C) proximidade cultural.
D) questão geoeconômica.

Questão 44 H16 G090035RJ   

Leia o texto abaixo.

Incêndio revela desmatamento dos ‘pulmões’ de Atenas

No meio das enormes áreas florestais reduzidas a cinzas na periferia de Atenas após três 
dias de incêndio, apareceram de repente vilas luxuosas. “Toda vez que há um incêndio, nós 
descobrimos novas comunidades que nunca soubemos que existiam”, disse à Reuters o diretor 
do Greenpeace na Grécia, Nikos Haralambides. “Temos um Estado que simplesmente continua a 
legalizar um desenvolvimento não autorizado”. 

Um promotor público ordenou uma investigação sobre a possível origem intencional do 
incêndio que destruiu [...] milhares de hectares de madeira e áreas rurais. Embora as florestas 
do Mediterrâneo normalmente peguem fogo com o clima seco e quente, os gregos têm visto a 
capital de seu país crescer dramaticamente em direção aos vales e montanhas ao redor, e estão 
convencidos de que há construtores por trás de muitos dos incêndios. 

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,incendio-revela-desmatamento-dos-pulmoes-de-atenas,424371,0.htm>.  
Acesso em: 12 nov. 2013. Fragmento.

De acordo com esse texto, as áreas florestais da periferia de Atenas estão sendo desmatadas devido 
A) à expansão da ocupação urbana.
B) à intensificação das atividades industriais.
C) ao aumento das plantações agrícolas.
D) ao crescimento do comércio madeireiro.
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Questão 45 H19 G090036RJ  

Leia o texto abaixo.

A condição atual de alto desenvolvimento industrial no continente europeu, especialmente no 
lado ocidental, é decorrente de um processo histórico, pois a Revolução Industrial teve início na 
Europa, mais precisamente na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX. O nível 
econômico e industrial não é homogêneo no continente, pois se difere entre a Europa Ocidental 
(desenvolvida) e Europa Oriental (subdesenvolvida), a segunda é composta por países da ex-URSS 
(União Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

A Europa desenvolvida possui um setor industrial diversificado que vai da indústria de base até 
tecnologia de ponta, além de um setor secundário bastante variado. O nível de industrialização 
e tecnologia proporcionou o surgimento de dezenas de empresas multinacionais, pois grandes 
incorporações empresariais têm origem europeia. 

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-organizacao-espaco-geografico-europeu.htm>. Acesso em: 12 nov. 2013.

A atividade industrial na Europa Ocidental é marcada pela
A) concentração da alta tecnologia na Europa Oriental.  
B) presença de uma indústria distribuída geograficamente.
C) desarticulação com a economia mundial.
D) industrialização desenvolvida recentemente.
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