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X0901

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências da Natureza.
Questão 01

N090303E4

Observe o esquema abaixo.

Disponível em: <http://biogeotc.wordpress.com/category/unidade-iii-transformacao-e-utilizacao-de-energia-pelos-seres-vivos/>. Acesso em: 26 mar. 2012.

Os processos mostrados nesse esquema se diferenciam pela
A) absorção de gás carbônico.
B) liberação de gás oxigênio.
C) quantidade de energia liberada.
D) quebra da molécula de glicose.
Questão 02

N090305E4

Leia o texto abaixo.
A combustão consiste na reação química entre dois ou mais reagentes (combustíveis e
comburentes) com grande liberação de energia na forma de calor. Assim, todas as reações de
combustão são extremamente exotérmicas (mesmo que necessitem de uma fonte de ignição
para ocorrerem).
Disponível em: <http://www.infoescola.com/reacoes-quimicas/combustao/>. Acesso em: 6 maio 2012. Fragmento.

Esse processo ocorre nos seres vivos por meio da
A) digestão celular.
B) fotossíntese.
C) reprodução.
D) respiração celular.
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Questão 03

N090307E4

O esquema abaixo mostra um dos processos de produção de energia nos organismos.

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ar/>. Acesso em: 26 mar. 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Esse processo é a
A) fermentação.
B) fotossíntese.
C) respiração.
D) transpiração.
Questão 04

N090310E4

O esquema abaixo representa o processo de fotossíntese.

Disponível em:<http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/fotossintese-como-ocorre>. Acesso em: 7 maio 2012.

Durante esse processo,
A) o piruvato é transformado em ácido lático.
B) o gás carbônico é eliminado para o meio ambiente.
C) a glicose é quebrada em moléculas menores.
D) a energia luminosa é transformada em energia química.
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Questão 05

N090314E4

Os micro-organismos dos gêneros Streptococcus thermophilus e Lactobacilos bulgaricus são utilizados
na produção de iogurte. Eles são responsáveis pelo processo de fermentação e alimentam-se da lactose
presente no leite, eliminando ácido lático.
Esse tipo de fermentação é realizada por
A) bactérias.
B) fungos.
C) protozoários.
D) vírus.
Questão 06

N090306E4

O esquema abaixo representa um processo de combustão.

Disponível em:<http://www.aulas-fisica-quimica.com/8q_02.html>. Acesso em: 8 maio 2012.

Esse processo está ocorrendo durante a
A) sinalização celular.
B) respiração celular.
C) divisão celular.
D) digestão celular.
Questão 07

N090309E4

O processo natural em que a energia luminosa é transformada em energia química para a produção de glicose
e oxigênio, visando a sobrevivência dos seres vivos e a renovação do ar atmosférico é denominado
A) transpiração.
B) glicólise.
C) fotossíntese.
D) evaporação.
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Questão 08

N090313E4

A imagem abaixo mostra pessoas praticando atividade física.

Disponível em: <http://edilsonqueiroz.blogspot.com.br/2009/06/corrida-as-vantagens-de-correr-na-areia.html>. Acesso em: 8 maio. 2012.

Durante essa atividade ocorre
A) absorção de gás carbônico.
B) consumo de energia.
C) liberação de oxigênio.
D) produção de sacarose.
Questão 09

N090308E4

A fermentação e a respiração são processos fisiológicos essenciais para a sobrevivência dos organismos vivos.
A importância fisiológica desses dois processos se deve ao fato de eles
A) liberarem gás carbônico.
B) liberarem gás oxigênio.
C) produzirem ácido lático.
D) produzirem energia.
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Questão 10

N090320E4

A obtenção de energia pelos seres vivos pode ocorrer de duas formas, por respiração aeróbica e por
respiração anaeróbica. Cada uma delas tem suas particularidades que as tornam diferentes.
Uma dessas diferenças é que a respiração aeróbica
A) acontece na presença de oxigênio.
B) consome gás carbônico.
C) produz ácido lático.
D) produz álcool etílico.
Questão 11

N090304E4

A combustão é uma reação química entre dois ou mais reagentes em que ocorre liberação de energia em
forma de calor.
Um exemplo dessa reação é a
A) fotossíntese.
B) ligação peptídica.
C) respiração celular.
D) transpiração.
Questão 12

N090324E4

Seres aeróbicos precisam de oxigênio para realizarem um processo fisiológico vital.
Esse processo é essencial no desenvolvimento desses seres, pois é responsável pela produção de
A) adrenalina.
B) energia.
C) insulina.
D) pepsina.
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Questão 13

N090312E4

Observe o esquema abaixo.

Disponível em: <http://www.webeducador.com/album/en-tipos-e-caracteristicas-dos-vegetais/en-fotossintese-explicar-n3-jpg/>.
Acesso em: 7 maio 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Nesse esquema, qual transformação de energia está ocorrendo?
A) Energia luminosa em energia química.
B) Energia química em energia elétrica.
C) Energia química em energia mecânica.
D) Energia solar em energia elétrica.
Questão 14

N090328E4

Em um dia ensolarado, Lucas, juntamente com seus amigos, foi à praia praticar corrida. Durante essa
atividade física, vários processos ocorreram em seu organismo.
O resultado de todos esses processos foi
A) a liberação de O2.
B) a retenção de água.
C) o acúmulo de sais minerais.
D) o gasto de energia.
Questão 15

N090316E4

Leia o texto abaixo.
O ácido lático produzido na fermentação do leite [...] irá potencializar o leite, abaixar o pH,
permitindo assim, o preparo da massa.
O ácido lático produzido no decorrer da fabricação do queijo Parmesão proporciona [...] o
ponto característico desse tipo de queijo.
Disponível em: <http://www.queijosnobrasil.com.br/queijo-fermento.html>. Acesso em: 6 maio 2012. Fragmento.

Quais os seres vivos que realizam esse tipo de fermentação?
A) Pteridófitas.
B) Peixes.
C) Corais.
D) Bactérias.
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Questão 16

N090325E4

Organismos anaeróbios facultativos são aqueles que realizam respiração, na presença de oxigênio, e
fermentação, na ausência de oxigênio.
Esses processos são essenciais para a produção de
A) energia.
B) insulina.
C) oxigênio.
D) sacarose.
Questão 17

N090326E4

Leia o texto abaixo.
O que é energia?
Apesar de sua enorme presença na vida de todos e de sua importância como conceito científico
nas explicações dos fenômenos naturais, é muito difícil expressar por meio de uma definição o
que é energia. Em física existe uma definição: energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas
essa definição não agrada [...], pelas limitações que ela tem.
A compreensão do conceito de energia não vem do conhecimento de sua definição, mas sim
da percepção de sua presença em todos os processos de transformação que ocorrem em nosso
organismo, no ambiente terrestre ou no espaço sideral.
Disponível em: <http://www.educared.org/educa/index.cfm?pg=oassuntoe.interna&id_tema=6&id_subtema=9>. Acesso em: 7 maio 2012. Fragmento.

Um dos processos em que esse texto se refere, é a transformação da energia luminosa em energia química.
Esse processo é denominado
A) fermentação.
B) fotossíntese.
C) reprodução.
D) respiração.
Questão 18

N090315E4

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://img.colorirgratis.com/jogando-um-jogo-de-basque_498880c764f5e-p.gif>. Acesso em: 8 maio 2012.

Durante a realização dessa atividade, o organismo de cada jogador
A) absorve sais minerais.
B) libera gás oxigênio.
C) gasta energia.
D) produz etanol.
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Questão 19

N090319E4

Observe os esquemas abaixo.

Disponível em: <http://www.brasilfront.com.br/respiracao-celular-aerobica-e-anaerobica-ciclos-de-producao-de-atp>. Acesso em: 7 maio 2012.
*Adaptado para fins didáticos.

Os processos I e II, mostrados nesse esquemas, diferenciam-se, pois
A) o processo I acontece no corpo humano.
B) o processo I ocorre na presença de oxigênio.
C) o processo II ocorre na mitocôndria.
D) o processo II produz a glicose.
Questão 20

N090321E4

O esquema abaixo representa um processo de combustão.
Calor

Combustível

Queima

Comburente

Reação em cadeia
Disponível em:<http://www.cimi.com.br/Site/conceitos/Combustao.htm>. Acesso em: 26 mar. 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Um processo fisiológico que ocorre de acordo com esse esquema é a
A) transpiração.
B) respiração celular.
C) ligação peptídica.
D) fotossíntese.
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Questão 21

N090323E4

Para obter energia o organismo precisa quebrar a molécula de glicose. Esse processo pode ocorrer de
forma aeróbica e anaeróbica.
Qual o nome dado, respectivamente, a esses processos?
A) catabolismo e anabolismo.
B) catabolismo e fermentação.
C) fotossíntese e transpiração.
D) respiração celular e fermentação.
Questão 22

N090311E4

Observe o esquema abaixo.

Disponível em: <http://cienciabr.org/2010/organismos-produtores/>. Acesso em: 7 maio 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Nesse esquema, ocorre a transformação da energia luminosa em
A) energia térmica.
B) energia química.
C) energia nuclear.
D) energia eólica.
Questão 23

N090329E4

Leia o texto abaixo.
O leão alimenta-se, principalmente de zebras, veados, antílopes e girafas, por tanto, é um
carnívoro. Em média, uma fêmea consome 5 kg de carne, enquanto um macho precisa de 7 kg. Em
jardins zoológicos, dão-lhes 4 a 5 kg de carne 5 vezes por semana, fazendo jejum nos outros 2 dias.
Mas na natureza, quando a caça é cansativa, chegam a comer 20 a 30 kg de carne e descansam
sem comer dois ou três dias. Caçam ao entardecer, de emboscada, perto dos rios e dos lagos às
vezes à noite. Com os seus saltos, podem atingir cerca de 1,8 metros e 9 m de distância.
Disponível em: <http://patrulhaleao.no.comunidades.net/index.php?pagina=1184812573>. Acesso em: 8 maio 2012.

A quantidade de alimento ingerida por esse animal deve-se ao
A) descanso realizado perto dos rios.
B) fato de ser um organismo carnívoro.
C) gasto energético durante a caça.
D) quantitativo de fêmeas na alcateia.
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Questão 24

N090330E4

Leia o texto abaixo.
Liberação de energia através da fermentação
A fermentação compreende um conjunto de reações enzimaticamente controladas, através
das quais uma molécula orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando energia.
Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica3.php>. Acesso em: 6 maio 2012. Fragmento.

Quais são os seres vivos que realizam esse processo?
A) Bactérias.
B) Cnidários.
C) Poríferos.
D) Vírus.
Questão 25

N090302E4

Fermentação e respiração celular são processos importantes para a manutenção dos seres vivos.
Uma das diferenças entre eles é que na respiração celular há
A) absorção de gás carbônico.
B) formação de ácido lático.
C) formação de álcool etílico.
D) presença de gás oxigênio.
Questão 26

N090322E4

A imagem abaixo refere-se a alguns processos que ocorrem no organismo humano.

Disponível em: <http://profs.ccems.pt/palma/Ciencias/>. Acesso em: 8 maio 2012.

Entre esses processos, aquele que é considerado um processo de combustão é a
A) digestão.
B) filtração.
C) respiração.
D) transpiração.
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Questão 27

N090332E4

Leia o texto abaixo.
O que é Vinagre
A palavra vinagre vem do idioma francês vinaigre que significa vinho azedo. O vinagre é,
um produto obtido a partir de duas fermentações, sendo a primeira, uma fermentação alcoólica
seguida por uma fermentação acética.
Na fermentação alcoólica ocorre a transformação de açúcar em álcool e posteriormente, na
fermentação acética, ocorre a transformação desse álcool em ácido acético formando assim o vinagre.
Disponível em: <http://www.casteloalimentos.com.br/produto/conteudo/categoria/9/conteudo/oqueevinagre>. Acesso em: 13 maio 2012. Fragmento.

O processo de fermentação, citado nesse texto, é feito por
A) poríferos.
B) nematódeos.
C) mamíferos.
D) bactérias.
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ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de História.
Questão 28

H090001RJ

Leia o texto abaixo.
Revolução Russa – O processo revolucionário e o Governo Lênin
[...] Inicialmente, Lênin estatizou os bancos e indústrias, realizou uma reforma agrária e retirou
a Rússia da Primeira Guerra com a assinatura do Tratado de Brest-Litovski. Ao implantar medidas
de caráter popular, as forças reacionárias russas tentaram derrubar o governo bolchevique.
Mesmo tendo o apoio de nações estrangeiras, os exércitos antirrevolucionários não conseguiram
vencer a determinação e o grande contingente do Exército Vermelho. [...]
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com.br/historiageral/revolucao-russaprocesso-revolucionario-governo-lenin.htm>. Acesso em: 2 abr. 2012.
Fragmento. *Adaptado: reforma ortográfica.

De acordo com esse texto, o processo revolucionário russo foi inspirado nos ideais
A) burgueses.
B) imperialistas.
C) liberais.
D) socialistas.
Questão 29

H090002RJ

Leia o texto abaixo.
[...] No Brasil, as mulheres passaram a ter direito ao voto nas eleições nacionais a partir de 24
de fevereiro de 1932 (durante a Era Vargas). Contudo, desde o século XIX, movimentos a favor
da ampliação do direito de voto a camadas sociais excluídas já ocorriam. A Nova Zelândia foi o
primeiro país a garantir o direito de voto às mulheres, em 1893. [...]
Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/direito-ao-voto-feminino-que-completa-hoje-80-anos-resultou-de-umlongo-processo-de-mobilizacao/>. Acesso em 30 abr. 2012. Fragmento.

De acordo com esse texto, a luta das mulheres foi pelo direito de
A) acesso à educação.
B) acesso ao trabalho.
C) liberdade religiosa.
D) participação política.
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Questão 30

H090003RJ

Leia o texto abaixo.
Em junho de 1931, uma nuvem de fumaça gigantesca, que vinha de uma enorme fogueira,
pairava sobre a cidade de Santos, no Litoral de São Paulo, por onde escoava boa parte das
exportações do café brasileiro. Acesa durante as festas juninas, a fogueira duraria até o fim do
ano – mas tinha pouco a ver com a comemoração de São João. Ela fora iniciada para queimar os
estoques de café, então responsável por 70% das exportações brasileiras, que se acumularam
com a retração do mercado externo.
Disponível em: <http://historiablog.wordpress.com/2009/01/03/a-crise-de-1929-e-o-brasil/>. Acesso em: 30 abr. 2012.

De acordo com esse texto, a queima dos estoques de café no Brasil relaciona-se à
A) Conferência de Berlim.
B) Crise da Bolsa de Nova York.
C) Primeira Guerra Mundial.
D) Revolução Russa.
Questão 31

H090004RJ

Leia o texto abaixo.
EU TENHO UM SONHO
Discurso de Martin Luther King (28/08/1963)
[...] Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação
onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um
sonho hoje! [...]
Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/sites/000/2/download/mlk2.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2012. Fragmento.

De acordo com esse texto, Martin Luther King lutou pela
A) abolição da escravidão na América.
B) afirmação dos direitos civis dos negros.
C) criação do dia da consciência negra.
D) participação na independência do Haiti.
Questão 32

H090009RJ

Leia o texto abaixo.
As Ligas Camponesas são consideradas um dos principais movimentos sociais da história do
Brasil. Surgidas nos anos 1950, no Estado de Pernambuco, a partir da articulação de diferentes
organizações camponesas, possuíam entre suas práticas a mobilização dos trabalhadores
rurais na luta por melhores condições de vida e acesso à terra. Foram duramente reprimidas no
momento de instalação da Ditadura Militar, em 1964.
De acordo com esse texto, as Ligas Camponesas reivindicavam
A) a promulgação da Lei de Terras.
B) a realização da reforma agrária.
C) o direito à concentração fundiária.
D) o direito à propriedade privada.
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Questão 33

H090005RJ

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://eliana-rolim.blogspot.com.br/2012/07/blog-post_27.html>. Acesso em: 30 abr. 2012.

O regime nazifascista caracterizava-se pela
A) ampliação dos direitos políticos.
B) democratização da política.
C) liberdade da imprensa.
D) mobilização das massas.
Questão 34

H090006RJ

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 deste sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto, no caso da
Ford, os automóveis, 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: 30 abr. 2012. *Adaptado: Reforma Ortográfica.

Esse sistema de produção denomina-se
A) fordismo.
B) produção flexível.
C) taylorismo.
D) toyotismo.
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Questão 35

H090007RJ

Leia o texto e observe a imagem abaixo.
[...] Impedidos de participarem das
questões políticas de seu país, os
comunistas, sob a liderança de Mao
Tsé-Tung, começaram a mobilizar as
populações camponesas atraídas pela
promessa do uso coletivo das terras
e a criação de um sistema político
igualitário. Contando com o apoio dos
camponeses, Mao Tsé-Tung criou o
Exército Vermelho, que entre os anos
30 e 40 lutou contra o governo. [...]
Disponível em: <http://www.brasilescola.com>.
Acesso em: 19 nov. 2012. Fragmento.

Disponível em: <http://www.gostodeler.com.br/>.
Acesso em: 19 nov. 2012.

Essas fontes referem-se a qual fato histórico?
A) Revolução Chinesa.
B) Revolução Cubana.
C) Revolução Russa.
D) Revolução Sandinista.
Questão 36

H090008RJ

Leia o texto abaixo.
Revolução Cubana
[...] No primeiro dia de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários tomaram
o poder em Cuba. Fulgêncio Batista e muitos integrantes do governo fugiram da ilha.
O governo de Fidel Castro tomou várias medidas em Cuba, como, por exemplo, nacionalização
de bancos e empresas, reforma agrária, expropriação de grandes propriedades e reformas nos
sistemas de educação e saúde. [...]
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/historia/revolucao_cubana.htm>. Acesso em: 30 abr. 2012. Fragmento.

A Revolução Cubana foi inspirada nos ideais
A) anarquistas.
B) positivistas.
C) reformistas.
D) socialistas.

15

BL01H09

X0901

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Geografia.
Questão 37

G090001RJ

Observe o mapa abaixo.
Quantidade de castanha de caju produzida – Brasil – 2006

Disponível em: <http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/m_lav_perm_2006.htm>. Acesso em: 30 ago. 2012.

De acordo com a leitura desse mapa, a produção de castanhas de caju está concentrada na região
A) centro-oeste.
B) nordeste.
C) norte.
D) sudeste.
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Questão 38

G090002RJ

Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <http://www.infoescola.com/mapas/mapa-da-densidade-demografica-do-brasil/>. Acesso em: 10 fev. 2012.

Esse mapa representa
A) a classificação dos tipos climáticos brasileiros.
B) a distribuição espacial da população no Brasil.
C) as divisões regionais no território brasileiro.
D) as principais atividades econômicas do Brasil.
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Questão 39

G090003RJ

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/m_lav_perm_2006.htm>. Acesso em: 30 ago. 2012

A paisagem retratada acima é característica de qual bioma brasileiro?
A) Caatinga.
B) Cerrado.
C) Floresta Amazônica.
D) Mata de Araucária.
Questão 40

G090004RJ

Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <http://noss2geografia.blogspot.com.br/2012/02/segunda-fase-capitalismo-industrial-no.html>. Acesso em: 29 abr. 2012.
* Adaptado para fins didáticos.

De acordo com essa imagem, a principal transformação do espaço europeu provida pela Revolução
Industrial foi a
A) contaminação da água pelo uso de agrotóxicos.
B) diminuição da população urbana das cidades já existentes.
C) implantação de fábricas, promovendo a poluição do ar.
D) intensificação da criação de gado, gerando erosão do solo.
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Questão 41

G090005RJ

Leia o texto abaixo.
[...] encontra-se localizada no extremo norte do continente. Essa área possui o clima mais frio
de todo o território europeu. Os países localizados nessa parte da Europa são: Noruega, Suécia
(península escandinava), Dinamarca, além das novas Repúblicas da ex-União Soviética: Letônia
e Lituânia, Finlândia. Esses países têm na pesca e extração de madeira as principais atividades
econômicas. A restrição é decorrente das condições climáticas que comprometem, por exemplo,
a produção agrícola.
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/europa-regional.htm>. Acesso em: 30 abr. 2012.

Esse texto destaca características e aspectos de qual porção do território europeu?
A) Centro-Oriental.
B) Meridional.
C) Ocidental.
D) Setentrional.
Questão 42

G090006RJ

Leia o texto abaixo.
Por que Países Baixos?
A Holanda é um país muito plano e baixo, do qual cerca de um quarto de seu território se
encontra abaixo do nível do mar, chegando algumas regiões atingir até 6,7metros. Daí vem à
designação NEDERLAND, “terra baixa”, ou Países Baixos.
Atualmente, os Países Baixos estão protegidos, não só por barragens, mas também por dunas
e diques. Os holandeses têm de estar sempre atentos ao estado do mar, quando necessário, eles
elevam os diques.
Disponível em: <http://holandeses.pedagogia.vilabol.uol.com.br/geografica.htm>. Acesso em: 15 mar. 2012. Fragmento.

As medidas de proteção holandesas tratadas nesse texto são adaptações humanas contra
A) deslizamentos
B) furacões.
C) inundações.
D) terremotos.
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Questão 43

G090007RJ

Leia o texto abaixo.
Tecnopolos
Cambridge: Surgiu na década de 1970 e 1980, em torno desta importante cidade universitária,
localiza-se a 80 km a noroeste da capital do Reino Unido, Londres, abriga indústrias de Hardware
e centros de programação e desenvolvimento de softwares.
Paris Axe Sud: Construído em 1983 pelo governo francês, possui grandes empresas de alta
tecnologia instaladas na região. Localiza-se em Paris, próxima a Universidade de Paris. Chamada
de “Vale do Silício da Europa”.
Munique: Localiza-se na Alemanha [...] surgiu em meados de 1970, abriga importantes
universidades e centros de pesquisa, também conhecida como Munique Valley.
Disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/74291082/Os-principais-tecnopolos>. Acesso em: 26 abr. 2012.

Os tecnopolos promovem transformações nos aspectos produtivos no espaço europeu, tais como a
A) centralização das indústrias tradicionais.
B) contenção no uso da mão de obra qualificada.
C) expansão do setor da indústria de ponta.
D) menor capacidade de inovação tecnológica.
Questão 44

G090008RJ

Leia o texto abaixo.
A Europa, chamada de velho continente, parece que transferiu esse nome para sua população,
tendo em vista que a população europeia está envelhecendo. [...]
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/geografia/a-populacao-europa-esta-envelhecendo.htm>. Acesso em: 30 abr. 2012.

O envelhecimento da população europeia está também relacionado
A) à diminuição da mortalidade infantil.
B) à diminuição da taxa de fertilidade.
C) ao aumento da expectativa de vida.
D) ao aumento da taxa de mortalidade.
Questão 45

G090009RJ

Ao longo da Europa, governantes enfrentam movimentos separatistas, em muitos casos agravados pela
crise econômica.
Na Espanha, existem duas regiões cujos grupos atuam para que seus territórios sejam separados do
restante do país. Essas regiões são
A) Castilla y Leon e País Basco.
B) Galícia e Catalunha.
C) Astúrias e Galícia.
D) Catalunha e País Basco.
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