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PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Edital Nº. 001/2019 – Prefeituras/Câmara
Municipais do Mato Grande Potiguar/RN

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a sua assinatura e o número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 3 (três)
questões de Didática; 2 (duas) questões da História do Município de João Câmara e 15 (quinze) questões de
Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa
Didática
História do Município de João Câmara
Conhecimentos Específicos
Total de questões

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
03 questões
02 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
6 pontos
4 pontos
60 pontos
100 pontos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Sarampo mata
As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo, em 22 anos, confirmadas nesta semana,
servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil a partir de 2018.
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de
vacinação e apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês,
na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18
pessoas, o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e
conjuntivite. 5% a 10% dos casos evoluem para quadros mais graves, como pneumonia e complicações
neurológicas.
Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia, dos quais 1.637 na
capital, e responde pela quase totalidade das infecções confirmadas no país. Outros 12 estados, no entanto,
registram surto ativo da doença.
Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação. O último
boletim do Ministério da Saúde apontava 10.855 casos suspeitos —e estes são corroborados em cerca de
25% das vezes.
O ressurgimento do sarampo ocorre após o Brasil ter dado a doença como eliminada em 2016. A
causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus ao país. Suspeita-se dos
refugiados venezuelanos que buscavam, em 2018, abrigo em estados do Norte e, neste ano, das pessoas
provenientes de Israel e da Europa.
A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque encontrou terreno propício. Como regra,
epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmissão de
sarampo. Desde 2016, no entanto, o Brasil não alcança essa marca. Em 2018 a taxa foi de 90,5%.
Embora não exista um diagnóstico preciso para essa queda, as razões aventadas para tanto incluem
desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em horário comercial até a influência de fake news
sobre os riscos da vacinação, passando pela falsa sensação de segurança advinda do sucesso na eliminação
da doença.
A preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Atualmente, 7 das 8 vacinas recomendadas para
bebês apresentam cobertura abaixo da meta. Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para
reverter esse quadro, por exemplo, intensificando campanhas educativas e realizando mutirões.
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 04 set. 2019. [Adaptado]

01. O texto, de forma preponderante,
A) descreve o quadro de gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.
B) informa sobre a contribuição dos refugiados para a volta do sarampo no Brasil.
C) apresenta dados reveladores da gravidade da situação do sarampo no Brasil.
D) apresenta razões para a gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.

02. Considere o período:
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18 pessoas,
o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e conjuntivite.
A expressão em destaque está empregada com valor
A) condicional e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por desde que.
B) concessivo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por mesmo que.
C) causal e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por visto que.
D) adversativo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por só que.
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03. Considere os trechos:
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação
e apresentava vulnerabilidade para infecções.
Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da
enfermidade.
Sobre a flexão dos verbos em destaque, é correto afirmar:
A) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os
óbitos”.
B) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância com “o caso”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque se efetua a concordância com “os óbitos de dois
bebês”.
C) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância “um homem”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os óbitos de dois bebês”.
D) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “Nesta
sexta”.

04. Considere o trecho:
[...] desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos [...]
A palavra em destaque
A) é verbo e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
B) é verbo e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
C) é nome e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e,
em relação a “postos”, por meio de transitividade direta.
D) é nome e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade direta.

As questões 5 e 6 referem-se ao período reproduzido a seguir.
Como regra, epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a
transmissão de sarampo.
05. A estrutura do período revela a presença de
A) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
B) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
C) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
D) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
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06. O uso da palavra “preconizar” evidencia que os epidemiologistas
A) fizeram uma recomendação.
B) negaram algo dito antes.
C) descartaram uma ideia.
D) fizeram uma retratação.

07. A palavra que está empregada com função de conjunção em:
A) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...]
B) [...]soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação [...]
C) Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse quadro [...]
D) [...]servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil [...]

08. A vírgula indica trecho de valor explicativo em:
A) A preocupação, no entanto, vai além do sarampo.
B) Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia [...].
C) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...].
D) Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação.

09. Considere o trecho:
Na quarta-feira (28), (1)soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não (2)possuía registro de
vacinação e (3)apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, (4)anunciaram-se os óbitos de
dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Sobre as formas verbais em destaque, é correto afirmar:
A) 2 e 3 são marcas linguísticas características da sequência descritiva.
B) 1 e 2 são marcas linguísticas características da sequência injuntiva.
C) 1 e 4 são marcas linguísticas características da sequência argumentativa.
D) 3 e 4 são marcas linguísticas características da sequência dialogal.

10. Considere o período:
Outros 12 estados, no entanto, registram surto ativo da doença. (l.?)
Nesse período, há
A) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação adversativa.
B) um período simples, que mantém uma relação de conclusão com o período anterior.
C) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação aditiva.
D) um período simples, que mantém uma relação de contraposição com o período anterior.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – DIDÁTICA – NÍVEL SUPERIOR
11. No trabalho de Vygotski e dos seus seguidores, especialmente Luria e Leontiev, encontra-se a visão de
desenvolvimento e aprendizagem. Com base no pensamento de Vygotski, é correto afirmar que a
aprendizagem
A) parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais e/ou
importantes para o desenvolvimento. As qualidades e capacidades básicas de cada ser humano já
se encontrariam basicamente prontas e em sua forma final por ocasião do seu nascimento.
B) é um processo de apropriação que ocorre na relação individuo-meio, e essa relação impulsionará o
desenvolvimento humano. A mediação entre o universo social e o universo cultural tem fundamental
contribuição no sucesso ou fracasso do aluno.
C) é explicada a partir dos comportamentos observáveis do sujeito. Desprezam-se a análise de outros
aspectos da conduta humana como o seu raciocínio, os seus desejos e as suas fantasias, os seus
sentimentos.
D) é um processo que resulta das vivências ao longo da vida, em contato com estímulos que reforçam
ou punem seus comportamentos anteriores. O comportamento é sempre o resultado de associaçãoes
estabelecidas entre algo que provoca e algo que o segue e o mantém.

12. Tratam-se de atividades, métodos, técnicas e modalidades de ensino selecionados com o propósito de
facilitar a aprendizagem. São propriamente os diversos modos de organizar o conjunto de recursos
possíveis e adequados à promoção da aprendizagem. Essa definição refere-se aos
A)

objetivos de ensino.

B)

processos avaliativos de ensino.

C)

procedimentos de ensino.

D) projetos de ensino.

13. No contexto da educação brasileira, temos em vigor a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um
documento que traz as referências para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares,
para a construção de currículos escolares. Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais
definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez
competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento. Uma das competências definidas na BNCC é
A) utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos
das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
B) exercitar a curiosidade imagética e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a ficção e a criatividade, para investigar causas, copiar e
testar hipóteses, resolver problemas dados (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
áreas de conhecimento afins.
C) compreender, utilizar e copiar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma eficiente,
significativa e ética nas práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações,
reproduzir conhecimentos, demonstar soluções de problemas.
D) exercitar a apatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a competitividade, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao mérito e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
individualidade, dos princípios morais, dos saberes tradicionais e suas potencialidades.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – HISTÓRIA DO MUNICÍPIO
DE JOÃO CÂMARA – NÍVEL SUPERIOR
14. Localizado na microrregião da Baixa Verde e na mesorregião do Agreste Potiguar, João Câmara é um
dos mais influentes municípios do Estado do Rio Grande do Norte (Brasil), ficando a uma distância de 73
Km da capital, Natal.
Acerca da formação histórica do município de João Câmara, é correto afirmar:
A) A localidade chegou à condição de Município em 1953, quando o povoado de Baixa Verde ganhou
o nome de seu primeiro prefeito.
B) O povoado de Matas chegou à condição de município em 1928, com o nome de Baixa Verde,
passando ao nome de João Câmara posteriormente.
C) João Câmara tornou-se município em 1930, quando, a partir da Revolução daquele ano, diversos
povoados foram emancipados ao status municipal.
D) O povoado de Matas tornou-se o Município de João Câmara apenas em 1986, ano em que a cidade
registrou diversos abalos sísmicos.

15. Considere a notícia a seguir:
“Um tremor de terra de magnitude preliminar de 2.5 graus na escala Richter foi registrado na manhã deste
sábado (13) em João Câmara, na região da Mato Grande potiguar. O caso aconteceu às 9h56, no horário
local, e foi confirmado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(Labsis/UFRN). O sismo assustou a população da cidade, que relatou ter sentido um forte tremor.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/07/13/tremor-de-terra-com-magnitude-de25-e-registrado-em-joao-camara-no-rn.ghtml. Acesso em 10 set 2019)

A notícia é de 2019, mas a cidade de João Câmara apresentou um histórico de tremores de terras, sendo
o seu mais conhecido em 1986, que gerou grande repercussão. Sobre este histórico episódio da cidade,
é correto afirmar:
A) O registro de atividade sísmica foi de 5.1º da Escala Richter, provocando danos em diversos espaços
da cidade e se tornando uma das atividades sísmicas mais estudadas no Brasil.
B) O abalo sísmico foi de proporções consideráveis, embora não tenha gerado maiores transtornos para
a população.
C) O episódio do abalo sísmico não despertou maior interesse das grandes autoridades políticas e
técnicas nacionais que negligenciaram o expressivo fenômeno natural.
D) A cidade de João Câmara mudou seu nome na época em função do episódio sísmico ocorrido no ano
de 1986.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – PROFESSOR DE GEOGRAFIA
– NÍVEL SUPERIOR
16. É uma superfície terrestre, de extensões variáveis, com especificidades próprias, que as distinguem de
outras. Essa definição corresponde ao conceito de
A) lugar.
B) paisagem.
C) região.
D) espaço.

17. O mapa analógico é uma representação geométrica seletiva e convencional, seja de todo o planeta Terra
ou de parte dele. Em relação a esses tipos de representação, é correto afirmar que,
A) na seletiva, são retratados apenas os elementos mais significativos para os objetivos que se propõe
o mapa; e na convencional, utilizam-se os símbolos e grafismos definidos por convenção
internacional na representação das formas e das características da superfície, como os objetos ali
presentes .
B) na seletiva, são retratados os elementos menos significativos para os objetivos que se propõe o mapa;
e na convencional, utilizam-se os símbolos e grafismos definidos por convenção internacional na
representação das formas e das características da superfície, como os objetos ali presentes.
C) na seletiva, são retratados apenas os elementos mais significativos para os objetivos que se propõe
o mapa; e na convencional, não se utilizam símbolos e grafismos definidos por convenção
internacional na representação das formas e das características da superfície, como os objetos ali
presentes.
D) na seletiva, são retratados os elementos menos significativos para os objetivos que se propõe o mapa;
e na convencional, não se utilizam símbolos e grafismos definidos por convenção internacional na
representação das formas e das características da superfície, como os objetos ali presentes.
18. Considere o excerto a baixo.
“De acordo com a Convenção de 1951 da Organização das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos
Refugiados, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos
sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa. Posteriormente, definições mais amplas
passaram a considerar como refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos
armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos.”
Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/perguntas-e-respostas/#refugiado. [Acesso em: 22/09/2019].

De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, atualmente, o maior número de refugiados
no mundo vem da
A) República Democrática do Congo.
B) Ucrânia.
C) Venezuela.
D) Síria.
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19. Considere o excerto abaixo.
“Por muito tempo propagou-se a ideia de que não existiam mais índios no estado do Rio Grande do
Norte devido ao massacre ocorrido durante a Confederação dos Cariris, ainda no período colonial
brasileiro. Essa noção de extermínio total não se sustenta quando analisadas as formas de resistência
indígena ao longo da história: muitos povos migraram para outras regiões; se misturaram à população
local, por vezes negando sua identidade étnica para evitar perseguições; ou procuraram se isolar da
política colonizadora da época. Nas últimas décadas, amparados pela Constituição Federal Brasileira,
diversos povos vêm se reorganizando em busca de sua história e memória, reivindicando com
legitimidade uma identidade indígena, bem como construindo cotidianamente as lutas pelo
reconhecimento e efetivação de seus direitos específicos.”
Disponível em: (https://www.saibamais.jor.br/indios-do-rio-grande-do-norte-vivos-e-em-movimento/ em 22/09/2019).

De acordo com pesquisas de autores norteriograndenses, são apontados como exemplos de
comunidades indígenas no Rio Grande do Norte
A) Bará e Tremembé.
B) Catú e Amarelão.
C) Zoró e Terena.
D) Bará e Pataxó.

20. As rochas que compõem a crosta do planeta Terra estão submetidas às forças endógenas e exógenas,
que as fazem se modificarem com o passar do tempo, possibilitando a formação e transformação de um
tipo de rocha em outro. A isso chamamos de ciclo das rochas, que entre outras coisas, permite a formação
do petróleo, recurso energético de grande importância, e que resulta do processo de formação de rochas
sedimentares
A) clásticas.
B) orgânicas.
C) químicas.
D) físicas.

21. A indústria de alta tecnologia ou de ponta procura novas localizações afastadas dos núcleos
metropolitanos ou em cidades interioranas. Nesse caminho, tem-se o surgimento dos tecnopolos, regiões
que concentram e integram indústrias de alta tecnologia, centros de pesquisa e desenvolvimento e
universidades com a área de produção. São exemplos de tecnopolo brasileiro e tecnopolo mundial,
respectivamente,
A) Campinas e Taedok.
B) Campina Grande e Porto Príncipe.
C) Campinorte e Cambridge.
D) Campinas e Vancouver.
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22. Megacidade é um conceito quantitativo referente às cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São
centros de economia dinâmica e crescimento mas também de concentração de desigualdades sociais e
degradação ambiental. Segundo projeções realizadas pela Organização das Nações Unidas, em 2030,
haverá, no mundo, 41 megacidades. Nessa categoria, o continente que terá mais cidades será a
A) América do Sul.
B) Europa.
C) Ásia.
D) África.

23. Considere o excerto abaixo.
“Atualmente cerca de 900 milhões de pessoas no mundo vivem em habitações urbanas informais, ou
seja, habitações improvisadas ou inacabadas, construídas com restos de materiais, como tábuas,
papelão ou alvenaria. Segundo a Organização das Nações Unidas, esses moradores representam um
terço dos habitantes dos espaços urbanos, que moram em assentamentos precários situados em
espaços inadequados para moradia: nas laterais de rodovias e linhas de ferrovias; nas margens de rios,
mangues ou áreas suscetíveis a enchentes; e vertentes de morros sujeitas a deslizamentos de terra.”
Fonte: (TERRA, Lygia et al. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2016).

No Brasil, para designar esses tipos de moradias, o IBGE usa o termo aglomerados
A) urbanos.
B) populacionais.
C) provisórios.
D) subnormais.

24. O agronegócio compreende uma intensa articulação entre os setores da economia (primário, secundário
e terciário). Técnicas cada vez mais modernas são utilizadas, aumentando o rendimento e a
produtividade. Satélites, sensores, computadores, GPS, drones e softwares especializados são alguns
exemplos de tecnologias aplicadas numa produção de precisão. Na perspectiva do pensamento de Milton
Santos, a incorporação dessas técnicas ao território, caracteriza o meio técnico
A) informacional agroecológico.
B) científico agroprodutivo.
C) agroecocientífico.
D) científico informacional.
25. Segundo a Agência de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil terá a maior safra de soja na
temporada 2019-20, superando a produção estadunidense. A região no Brasil denominada Matopiba se
configura como umas das principais áreas de fronteira agrícola do Brasil, avançando com a sojicultura
sobre áreas de grande fragilidade ambiental, pois coincide com a faixa de transição entre os seguintes
domínios morfoclimáticos:
A) amazônico, pantanal e cerrado.
B) amazônico, cerrado e caatinga.
C) cerrados, amazônico e mares de morros.
D) cerrados, pantanal e caatingas.
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26. A Geografia política estuda as relações entre o Estado e o espaço geográfico. Os Estados se organizam
de diferentes formas políticas e com regimes jurídicos diversos. Quando o Estado oferece um elevado
grau de autonomia política para suas unidades regionais, que decidem sobre assuntos de política
econômica e social com base em legislação própria, ainda que subordinada a uma Constituição, diz-se
que esse Estado é
A) um Estado unitário.
B) uma organização federativa.
C) uma organização confederativa.
D) um Estado múltiplo.

27. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considera a satisfação de necessidades básicas de
educação, saúde e renda e dá uma ideia da problemática de algumas regiões do mundo, como o do
continente africano. A maior parte dos países africanos apresentam baixo índice de desenvolvimento. A
expectativa de vida é, em média, de 54,4 anos, e quase 40% da população adulta é analfabeta. Além
disso, cerca de 26% dos subnutridos crônicos do mundo vivem ao sul do Saara, numa faixa de terras
semiáridas que acompanha o deserto de oeste a leste, marcada pelo avanço da desertificação, que
agrava ainda mais a situação de pobreza nessa região, conhecida como
A) Magreb.
B) Sarh.
C) Sahel.
D) Maroua.

28. Considere o excerto abaixo.
“A dorsal oceânica é uma cadeia de montanhas de rocha basáltica jovem no centro de expansão ativo
de um oceano. Estendendo-se por aproximadamente 65 mil quilômetros, mais de uma vez e meia a
circunferência da Terra, as dorsais oceânicas circundam o globo. [...] Em certas regiões, se projetam
acima da superfície e formam ilhas, como a Islândia, o arquipélago dos Açores e a Ilha de Páscoa.”
Fonte: (GARRISON, Tom. Fundamentos de oceanografia. São Paulo: Cengage Learning, 2010).

A dorsal mesoatlântica é resultado do movimento
A) convergente de placas tectônicas.
B) transformante de placas tectônicas.
C) divergente de placas tectônicas.
D) convectivo de placas tectônicas.
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29. Observe o mapa a seguir demonstrado na Figura 01.

Figura 01
Fonte: https://nacionalidadeportuguesa.com.br/2019/07/29/espaco-schengen/

Observando o mapa, o Tratado de Schengen, firmado em 14 de junho de 1995, estabeleceu as bases
para a abertura
A) das fronteiras internas e do reforço das fronteiras externas apenas entre os países da União Européia.
B) econômica e de acordos de livre comércio entre os países signatários.
C) das fronteiras internas e do reforço das fronteiras externas entre os países signatários
D) econômica e de acordos de livre comércio apenas entre os países da União Européia.

30. Considere o excerto abaixo.
“A taxa de fecundidade no Brasil é baixa e está em queda acelerada” é o que diz o último relatório
Situação da população mundial do UNFPA (Fundo de Populações das Nações Unidas), agência da
ONU para questões populacionais e isso vem ocorrendo em todas as regiões brasileiras
Disponível em:(https://noticias.r7.com/saude/taxa-de-fecundidade-no-brasil-e-baixa-e-esta-em-queda-acelerada-17102018).

A taxa de 1,7 está abaixo da taxa de reposição da população, o que traz como consequência demográfica
para o Brasil a redução
A) do crescimento vegetativo.
B) da população absoluta.
C) da população adulta.
D) das políticas de controle de natalidade.
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