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01. (Ano:2018/Banca:CESPE) A dimensão continental do Brasil; a unidade territorial          
construída na sua formação econômica e política sobre uma grande diversidade social; a             
grande heterogeneidade de sua economia; o tempo histórico diferenciado da formação,           
consolidação e declínio ou transformação dessas economias regionais, com a constituição           
do “arquipélago regional” que foi posteriormente articulado e integrado, propiciam o           
surgimento de agudas “questões regionais”, que requerem estudos que busquem          
compreender a lógica do desenvolvimento e das relações entre essas várias economias            
espaciais que constituem uma só economia nacional. 
 
L. G. Neto e C. A. A. Brandão. Formação econômica do Brasil e a questão regional.                
Internet:<www.ufpa.br> (com adaptações). 
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item seguinte, a respeito de questões              
regionais e dos contrastes delas derivados 
 
O desenvolvimento de tecnologia apropriada à exploração do cerrado no centro-sul do            
Brasil possibilitou a migração de capitais para o interior. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2016/Banca: SEDUC - CE) Cidades espontâneas ou naturais são aquelas que            
surgiram naturalmente da expansão de antigos habitats rurais aglomerados nas diversas           
fases do desenvolvimento da economia brasileira, podendo ser feitorias, defesa, missões           
religiosas, mineração, entroncamento ferroviário, núcleo de colonização e arraiais do          
bandeirantismo minerador. Das cidades a seguir, qual delas constitui exemplo de núcleo de             
colonização? 
De acordo com esse texto, a aplicação desse tipo de política no Brasil tinha o objetivo de 

a) diminuir as desigualdades regionais, oriundas de uma concentração econômica e          
demográfica na região Sudeste.  

b) incluir, no circuito da economia mundial, suas regiões que estavam abandonadas,           
como o Nordeste, o Sudeste e o Sul.  

c) promover o desenvolvimento sustentável no Nordeste e, como resultado, conter a           
devastação do bioma cerrado.  

d) transformar o Nordeste no polo de desenvolvimento tecnológico do país, expandindo           
a indústria computacional.  

e) unificar a identidade cultural do povo, incentivando a adoção de hábitos e costumes             
da região.  
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03. (Ano:2018/Banca:CESPE) Acerca dos diferentes tratamentos do conceito de território na           
geografia, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
A integração contemporânea de técnica, ciência e informação desabilitam a abordagem           
geográfica do território sob aspectos subjetivos. 
 
Certo Errado 
 
04. (Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) A partir da década de 1970, surgiu uma nova forma            
de organização espacial da indústria, tanto em países desenvolvidos quanto          
subdesenvolvidos, os tecnopolos, também chamados de Centros de Alta Tecnologia.          
Trata-se de polos que concentram atividades industriais de alta tecnologia – como            
telecomunicações, aeroespacial, informática e biotecnologia – junto a universidades e          
centros de pesquisa e desenvolvimento. Os tecnopolos recebem apoio de órgãos do            
governo e funcionam como verdadeiros centros de produção de conhecimento e tecnologia.            
Alguns municípios brasileiros se caracterizam como tecnopolos, EXCETO: 
a) Manaus – AM. 
b) Almenara – MG. 
c) Santa Maria – RS. 
d) São José dos Campos – SP. 
 
05. (Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) O termo megacidade surgiu em meados da década          
de 1990, quando os especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) constataram            
que várias cidades estavam aumentando seus contingentes populacionais, principalmente         
nos países subdesenvolvidos. São consideradas megacidades, EXCETO: 
a) Calcutá (Índia). 
b) Beijing (China). 
c) Quito (Equador). 
d) Nova York (Estados Unidos).  
  
06. (Ano:2018/Banca:CESPE) Um “capitalismo pela metade” pode produzir um sucesso          
pela metade (ou um “meio fracasso”, um país eternamente do futuro), com distorções             
imensas, como ocorreu no Brasil dos anos 1980, e mesmo um retrocesso, como na              
Argentina. As nações podem simplesmente fracassar. 
Gustavo H.B. Franco. Precisamos falar sobre capitalismo. Estado de São Paulo, 27/9/2015            
(com adaptações). 
 
Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, julgue o item a             
seguir, a respeito do sistema capitalista. 
Nas sociedades capitalistas que adotam o modelo liberal, o mercado é o principal condutor              
do desenvolvimento econômico. 
 
Certo  Errado 
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07. (Ano:2018/Banca:CESPE) “capitalismo pela metade” pode produzir um sucesso pela          
metade (ou um “meio fracasso”, um país eternamente do futuro), com distorções imensas,             
como ocorreu no Brasil dos anos 1980, e mesmo um retrocesso, como na Argentina. As               
nações podem simplesmente fracassar. 
Gustavo H.B. Franco. Precisamos falar sobre capitalismo. Estado de São Paulo, 27/9/2015            
(com adaptações). 
Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, julgue o item a             
seguir, a respeito do sistema capitalista. 
 
De acordo com o modelo desenvolvimentista, o subdesenvolvimento é determinado pela           
dependência formal ou informal de um país em relação aos países industrializados,            
devendo o Estado, para superá-lo, desempenhar papel estratégico realizando investimentos          
em infraestrutura e em setores industriais básicos. 
 
Certo  Errado 
 
08. (Ano:2017/Banca:MPE-GO) Sobre as regiões do IBGE, marque a alternativa correta: 
a) Atualmente as regiões oficiais são Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. 
b) A região Centro-Oeste possui dois estados mais um distrito federal: Distrito Federal,             
Goiás e Mato Grosso do Sul. 
c) A região Nordeste possui oito estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,            
Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí. 
d) O Norte é uma região composta por sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará,              
Rondônia, Roraima e Tocantins. 
e) O estado do Espírito Santo não faz parte da região Sudeste, que abrange Minas Gerais,                
Rio de Janeiro e São Paulo.  
 
09. (Ano:2018/Banca:CESPE) Determinadas transformações do sistema capitalista mundial        
resultam da revolução tecnológica das últimas décadas do século XX e do início do século               
XXI. A esse respeito, julgue o item subsequente. 
 
A revolução tecnológica da Terceira Revolução Industrial aumentou a produtividade sem           
descentralizar o capital das grandes empresas. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano:2017/Banca:IBFC) Para realizar coletas e manipulações de informações         
geográficas na forma digital, fez-se necessário o desenvolvimento de várias tecnologias,           
sendo que as de importante destaque são o Sistema de Satélite de Navegação Global              
(GNSS) e o Sensoriamento Remoto. A respeito dessas tecnologias, assinale a alternativa            
correta. 
a) O Sensoriamento Remoto utiliza sensores a bordo de satélites e aeronaves para capturar              
informações sobre a superfície e a atmosfera terrestre 
b) Informações obtidas por meio do GNSS são transmitidas para a Terra e recebidas em               
estações, onde são transformados em imagens digitais 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-geografia/ 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
c) O Sensoriamento Remoto é baseado no raio de ação dos satélites. Isso significa que               
descobrimos nossa posição na Terra medindo nossa distância a partir de um grupo de              
satélites no espaço 
d) Todos os materiais (naturais ou artificiais) da superfície da terra, com temperatura             
superior a zero absoluto, podem emitir, refletir, transmitir ou absorver seletivamente a            
radiação eletromagnética, o que torna possível a geolocalização por meio do sistema GNSS 
e) É comum a várias empresas de distribuição de bens e serviços o monitoramento de               
frotas por meio de receptores de Sensoriamento Remoto, que são baseados na localização             
via satélite 
 
GABARITO 
01. certo 
02. a 
03. errado 
04. b 
05. c 
06. certo 
07. certo 
08. d 
09. errado 
10. a 
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