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Disponível em: <htt://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images

/2015/09/11/150911033950_syrian_refugees_624_portuguese.png>. Acesso em: 01 jul. 2016.



Os refugiados da Síria asilaram-se na Jordânia, no Líbano, no Iraque e na Turquia nos

últimos quatro anos, porém esses países estabeleceram restrições para novas imigrações

ao serem sobrecarregados com o intenso fluxo migratório. Tendo em vista tal fato, os

refugiados da Síria foram praticamente obrigados a buscar novas rotas para a Europa.

Que fator contribui para essa migração?

a) Religioso, a mesma fé entre sírios e europeus, crença em um só Deus: Alá.

b) Econômico, busca por empregos com melhor remuneração.

c) Geográfico, proximidade espacial entre Síria e países europeus.

d) Social, igualdade de condições de trabalho entre europeus e sírios.

e) Financeiro, grande volume de capital dos refugiados para aplicação na Europa.

Gab: C



2  - Observe esta tabela sobre a atividade econômica em 2010, em %, a qual 
mostra a distribuição da População Economicamente Ativa por setores.

PAÍS SETOR PRIMÁRIO SETOR SECUNDÁRIO SETOR TERCIÁRIO

I 1,0 21,7 77,3

II 2,5 21,1 76,4

III 91,0 2,0 7,0

IV 20,5 21,5 58,0



3 - O Reino Unido mergulhou em incerteza e turbulência tão logo foi encerrada a contagem dos
17,4 milhões de votos que levaram o plebiscito de 23/06/2016 ao histórico rompimento do país
com a União Europeia.
O chamado “Brexit”, saída britânica da União Europeia, venceu com 52% dos votos do plebiscito.
No entanto, conforme o mapa, nem todas as regiões que integram o Reino Unido votaram a favor
do “Brexit”.

Disponível em: <http://Folha de S.Paulo. Brexit.Mundo Especial>. (Fragmento) Acesso em: 25 

jun. 2016.



As consequências do Brexit são de ordem econômica, social e territorial. Uma
consequência territorial da saída britânica da União Europeia se materializará

a) na redução da livre circulação de mercadorias entre Reino Unido e União Europeia.
b) na vigilância de fronteiras para impedir a livre circulação de pessoas.
c) na fragmentação do Reino Unido com o risco de separatismo da Escócia e da Irlanda
do Norte.
d) na reimplantação de barreiras tarifárias entre Reino Unido e os 27 países da União
Europeia.
e) no aumento da xenofobia dos britânicos em relação aos estrangeiros que trabalham
no Reino Unido.

Gab: C



CICLO DAS ROCHAS

4 - Nessa imagem, que letra indica a rocha metamórfica e as condições necessárias para a 
ocorrência do metamorfismo?

a) A – fusão e consolidação.
b) B – intemperismo e erosão.
c) C – calor e temperatura.
d) B – calor e temperatura.
e) A – levantamento e diagênese.

Gab: C

Disponível em: <http://image.slidesharecdn.com/rochasmetamrficaseciclodasrochas-110607174121-
phpapp01/95/rochas-metamrficas-e-ciclo-das-rochas-15-728.jpg?cb=1307469011> 
Acesso: 27 jun. 2016.



5 - PLANTIO DIRETO

O Plantio Direto é a técnica de semeadura na qual a semente é colocada no solo não 
revolvido (sem prévia aração ou gradagem leve niveladora) usando semeadeiras especiais. Um 
pequeno sulco ou cova é aberto com profundidades e larguras suficientes para garantir a adequada 
cobertura e contato da semente com o solo.

É importante frisar que, no Plantio Direto, não se usam os implementos denominados 
arado e grade leve niveladora, que são comuns na agricultura brasileira e no preparo do solo antes 
da semeadura. A manutenção de restos de culturas como trigo, milho, aveia e milheto na superfície 
do solo é fundamental para o sucesso do plantio direto, deixando grande parte coberta com palha.

Disponível em: 
<http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricult
ura/agr_acoes_resultados/agr_solucoes_cases_plantio2/. (Adaptado) Acesso: 

27. jun. 2016.



O plantio direto é um sistema que contribui para evitar a remoção dos 
minerais do solo porque a eliminação da etapa de aragem do solo e o 
plantio de sementes sob a palha do cultivo anterior reduzem

a) o processo erosivo no solo por ação do vento e escoamento da água da 
chuva.
b) o uso de combustíveis nas máquinas agrícolas e emissão de gases do 
efeito estufa.
c) o uso de água para irrigação, visto que a palha segura umidade no solo 
e não o deixa secar.
d) o uso de adubos nitrogenados, pois a palhada do cultivo anterior 
recicla-os naturalmente.
e) a utilização de agrotóxicos, evitando a proliferação de pragas nas 
lavouras.

Gab: A





Observe o mapa para responder à questão.

De acordo com esse mapa, a malha ferroviária brasileira

a) integra todo o território nacional.
b) apresenta um grande problema em relação à diferença de 
bitolas.
c) consegue integrar todo o Nordeste brasileiro.
d) é o principal meio de transporte de grãos no Centro-Oeste
e) do Sul apresenta maior integração em relação à do 
Sudeste.
Gab: B



O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade 
dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura 
fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado?

a) A concentração de terras nas mãos de poucos.
b) A existência de poucas terras agricultáveis.
c) O domínio territorial dos minifúndios.
d) A primazia da agricultura familiar.
e) A debilidade dos plantations modernos.

Gab: A



Vários meios de comunicação no país divulgaram no mês de junho de 2016 que o Brasil 
entrou no seleto clube dos países que dominam a tecnologia de processamento de urânio 
enriquecido com fins pacíficos, mas com potencial comercial, e que a INB, Indústrias Nucleares 
do Brasil, finalizou acordo para sua primeira exportação, ainda este ano, de urânio enriquecido 
para a Conuar, Combustíveis Nucleares Argentinos, estatal argentina.

A negociação prevê a entrega de três lotes no montante de quatro toneladas, com teor 
de enriquecimento distinto: o primeiro de 1,9%, o segundo de 2,6% e o terceiro de 3,1% no 
valor negociado de US$ 4 milhões. Os dois primeiros lotes foram processados com urânio 
enriquecido importado e transformado em pó, enquanto o último foi totalmente enriquecido e 
transformado em pó na fábrica da INB, em Resende. O material vai ser entregue à Argentina, 
que o utilizará na sua usina nuclear de Atucha.

A INB ainda aguarda a autorização do Ministério das Relações Exteriores para fazer a 
exportação.  Além do Brasil, o urânio é enriquecido por outros 11 países.



De acordo com o texto, pode-se inferir que:

a)  a diferença nos teores enriquecidos demonstra que o Brasil domina parcialmente o 

processo de enriquecimento do urânio.

b) o Brasil domina totalmente a tecnologia de enriquecimento do urânio, que é a etapa 

mais cara e sofisticada do processo.

c) é expressivo o número de países com capacidade tecnológica para enriquecimento de 

urânio, apesar dos elevados custos. 

d) apesar da capacidade de enriquecimento de urânio pelo Brasil, tal atividade pouco 

contribui para a evolução tecnológica no setor.

e) as exportações de urânio enriquecido brasileiro para a Argentina abrem espaço para 

futuras vendas também a todos os países europeus.

Gab: B


