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01. A epidemia de sarampo é um fenômeno global. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que, em 2017, a doença foi responsável por 110 mil 
mortes. Segundo essas entidades, os casos notificados no mundo triplicaram nos sete primeiros meses na 
comparação com igual período de 2018. O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, vinha de um histórico de 
não registrar casos adquiridos dentro do país desde o ano 2000. Em 2018, contudo, a doença reapareceu a 
partir de casos importados, disseminando-se, sobretudo, no estado:  

a) de São Paulo.  
b) do Amazonas.  

c) de Roraima.  
d) de Minas Gerais.  
e) da Bahia. 

 
02. Considere o texto sobre a Amazônia Brasileira. 

 
Na Amazônia, as cidades foram importantes para a ocupação e o controle do imenso território e para 
organizar a incipiente exportação. Nasceram como pequenas fortificações localizadas na confluência dos 
principais afluentes com o grande rio Amazonas, como sede de missões religiosas, constituindo apoio 
logístico à expansão portuguesa para além da linha de Tordesilhas. Esse foi o caso de Manaus. É sua 
posição geográfica privilegiada que influi no seu desenvolvimento desde os tempos do devassamento e da 
ocupação regional. 

BECKER, B.; STENNER, C. Um futuro para a Amazônia. São, Paulo: Ofi cina de Textos, 2008, p. 104. Adaptado. 

 
A posição geográfica privilegiada de Manaus deve-se à sua localização 

a) na borda da Amazônia Meridional 
b) entre a Amazônia Oriental e Ocidental 
c) no centro do Arco do Povoamento 
d) entre a Amazônia Oriental e Meridional 
e) no centro da Amazônia Oriental 

 
03. Com base nos conhecimentos sobre a mesorregião de Barreiras, é correto afirmar:  

a) A mesorregião é composta por dez municípios, todos populosos, povoados e com IDH 0,9.  
b) A altitude do relevo de Barreiras apresenta variações e, na porção Leste, situam-se serras e planaltos.  
c) O solo predominante dessa região é o grumossolo, com horizontes definidos e espessura média.  
d) O clima da região tem como característica uma grande amplitude térmica anual, com chuvas 

concentradas na primavera.  

e) A hidrografia da mesorregião se caracteriza pelo grande número de lagos residuais de origem tectônica 
e rios com drenagem exorreica. 

 

04. As últimas décadas são de transformações no modo de vida e na geração de riquezas das cidades do 
Nordeste do Brasil. No que concerne a esse conjunto de mudanças, assinale a afirmação verdadeira. 
a) A primazia de cidades médias como Campina Grande, Mossoró e Feira de Santana se acentua, 

tornando-as centro de controle da vida econômica de seus respectivos estados, rebaixando o 
tradicional comando exercido por cidades como João Pessoa, Natal e Salvador. 

b) Nas grandes e médias cidades, o crescimento econômico e a modernização tecnológica são seletivos, 
não conseguindo atender de igual forma todos os habitantes que fazem parte do mesmo mercado, 
porém, com os mais diferentes níveis de capital, organização e tecnologia. 

c) As condições socioambientais em metrópoles como Recife e Fortaleza deram saltos qualitativos e um 
modelo de desenvolvimento sustentável foi adotado, o que promoveu benefícios sociais e uma maior 

conservação dos recursos naturais. 
d) As políticas de desenvolvimento contemplaram a região, o que, nas maiores cidades, resultou na 

diminuição do uso especulativo do solo e na redução das assimetrias socioespaciais.  
 


