
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

RREEVVIISSÃÃOO  IIFFPPEE  ||  PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  EE  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  

 

 
 

1. Existem diversos motivos pelos quais uma pessoa pode vivenciar o jejum, como por questões 
religiosas,  medicinais ou, até mesmo, políticas. Durante a Quaresma (período de quarenta dias, 
contabilizado a partir da Quarta-feira de Cinzas), por exemplo, fiéis católicos praticam o jejum 
como forma de preparação para  a Páscoa, na qual é celebrada a ressurreição de Cristo. Com o 
auxílio dessas informações, analise o TEXTO 2 e, acerca dele, assinale a alternativa CORRETA. 

a)  A charge retrata o fato de as crianças não saberem bem o início e o fim de períodos festivos. 
b)  Uma das personagens, certamente, não se refere ao jejum que antecede a Quaresma, mas à ausência 
de alimentos à qual é submetida cotidianamente. 
c)  No texto, ambas as personagens mostram-se desinteressadas por informações sobre “o período do 

jejum”. 
d)  O texto em questão tende a despertar o humor, já que se trata de uma charge. 
e)  Apesar de parecerem pertencer à mesma classe social, as personagens têm experiências diferentes com 
 o ato de jejuar. 
 

2. Em relação aos aspectos gramaticais presentes no TEXTO 2, julgue as afirmativas e, em seguida, 
marque a alternativa CORRETA. 

I.  A vírgula presente em ambas as orações é utilizada para isolar o vocativo. 
II.  O termo “jejum”, por ser invariável, não pode ser pluralizado em nenhuma situação, sob pena de que 
 seja desrespeitada a norma gramatical. 
III. Em ambas as orações o sujeito aparece após o verbo. 
IV. As duas exclamações ao final da fala da segunda personagem denotam que seu discurso apresenta 
 maior carga emocional se comparado ao da primeira. 
V.  O advérbio “quando”, presente nas falas de ambas as personagens, expressa circunstância de modo. 
 Estão CORRETAS, apenas, as proposições 

a)  II e V. 
b)  I, IV e V. 
c)  II, III e V. 
d)  I e IV. 
e)  I, III e IV 
 

TEXTO 2 
 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso: 07 maio 2017. 
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TEXTO 3 

 
MALVADOS ANDRÉ DAHMER  

 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/?cmpid=menupe#6/5/2017>. Acesso: 06 maio 2017.  

 
3. No que diz respeito aos TEXTOS 2 e 3, analise as proposições.  

I.  No TEXTO 2, são expostos os direitos de todo cidadão brasileiro, com vistas à garantia de uma vida digna.  
II.  O TEXTO 2 apresenta direitos previstos apenas para uma parcela dos brasileiros, pois não fica claro o 

compromisso de que todos tenham acesso a eles.  
III.  No TEXTO 3, a personagem que aparece no primeiro e no terceiro quadrinhos, ao evitar uma vida 

atribulada, opta por reduzir as atividades possíveis ao exclusivo pagamento de contas.  
IV. No TEXTO 3, a aparência se contrapõe ao discurso da personagem do primeiro e do terceiro quadrinhos.  
V.  Compreende-se, do TEXTO 3, que a personagem do primeiro e do terceiro quadrinhos, certamente por ser 

submetida a trabalho mal remunerado, consegue apenas pagar as contas para sobreviver. 
Estão CORRETAS apenas as afirmações constantes nos itens  

a)  II e V.  
b)  I e IV.  
c)  II e III.  
d)  III e IV.  
e)  I e V. 
 

TEXTO 3  
 

VILAREJO  

Há um vilarejo ali  
Onde areja um vento bom  
Na varanda quem descansa 
 Vê o horizonte deitar no chão  
Pra acalmar o coração  
Lá o mundo tem razão 
Terra de heróis, lares de mãe  
Paraíso se mudou para lá 

  Por cima das casas cal 
  Frutas em qualquer quintal  

Peitos fartos, filhos fortes 
  Sonhos semeando o mundo real  

Toda a gente cabe lá 
  Palestina, Shangri-lá 
  Vem andar e voa  

Vem andar e voa 
  Vem andar e voa  

Lá o tempo espera  
Lá é primavera 

  Portas e janelas ficam sempre abertas  
Pra sorte entrar 

  Em todas as mesas pão 
  Flores enfeitando 
  Os caminhos, os vestidos  

Os destinos e essa canção 
  Tem um verdadeiro amor  

Para quando você for  
Compositores: Marisa Monte/Pedro Baby/Carlinhos Brown/Arnaldo Antunes 
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4. Com relação aos tipos textuais, em VILAREJO, predominam sequências tipológicas  

a) argumentativas.  
b) injuntivas.  
c) descritivas.  
d) expositivas.  
e) narrativas. 

 

 

GEOGRAFIA 

 
1. Analise o mapa para responder à questão.  

 

 
 

A ampliação dos fluxos migratórios para a região e o período, destacados no mapa, foi causada 
por diversos fatores, dentre os quais:  

I.  programas governamentais de incentivo à modernização do campo e de integração da região ao 
agronegócio.  

II.  maior urbanização e dinamismo nas microrregiões do Centro-Oeste.  
III. atividades industriais e de setor de serviços amplamente desenvolvidos.  
IV. substituição do principal produto agrícola, a soja, pela cultura de frutas cítricas.  
V. acentuada diminuição de crescimento demográfico nas microrregiões de Cuiabá e Alto Pantanal.  

Estão CORRETAS   

a) I e II, apenas.     
b)  I, IV e V, apenas.     
c)  I, II e III, apenas.     
d)  II, III, IV e V, apenas.     
e)  I, II, III, IV e V.    
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2. O organograma a seguir representa parte das ideias de uma das principais teorias demográficas 

desenvolvidas nos contextos geográficos sociais. Assinale a alternativa que contém a CORRETA 
denominação dessa teoria.  

 

 
a)  Malthusiana.     
b)  Reformista.     
c)  Antineomalthusiana.     
d)  Darwinista Social.     
e)  Neomalthusiana.     
  

3. Em relação aos Domínios Morfoclimáticos Brasileiros, analise as assertivas a seguir.  

I.  O domínio dos Mares de Morros é composto por uma vegetação predominantemente herbácea, que foi 
muito explorada e substituída por plantações de cana-de-açúcar.  

II.  O domínio das Araucárias está situado numa área com clima subtropical, e possui um relevo formado, 
principalmente, por planaltos e chapadas da bacia do Paraná.  

III.  O domínio dos Cerrados apresenta uma vegetação adaptada à alternância de umidade e seca, e já sofreu 
uma redução de mais de 50% devido, entre outros fatores, à expansão da fronteira agrícola brasileira.  

IV. O domínio Amazônico possui um clima equatorial, que contribui para a formação de uma floresta densa 
com uma das maiores biodiversidades do mundo.  

V.  O domínio da Caatinga compreende a área com clima tropical típico, sendo a área com o menor índice 
pluviométrico do Brasil, situação refletida na sua vegetação e nos seus solos rasos e pedregosos.  

Estão CORRETAS, apenas, as alternativas   
a)  I, II e V.     
b)  II, III, IV e V.     
c)  I, IV e V.     
d)  I, III e IV.     
e)  II, III e IV.    
  

4. Ao mesmo tempo em que avança, no mundo agrário, a inserção da engenharia genética e da 
biotecnologia, também vem crescendo uma prática, principalmente na Europa, que visa alinhar 
saúde e melhores condições de vida das populações com sustentabilidade. Nela não são utilizados 
fertilizantes químicos ou agrotóxicos. O texto se refere à prática da agricultura   

a)  transgênica.     
b)  extensiva.     
c)  orgânica.     
d)  mecanizada.     
e)  da rotação de terras.    
 



 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

5 

    

RREEVVIISSÃÃOO  IIFFPPEE  ||  PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  EE  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  

 



 

6 nuceconcursos.com.br 

 

RREEVVIISSÃÃOO  IIFFPPEE  ||  PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  EE  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  

  

  
 
   
 


