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D) A dimensão do espaço psicológico
PROFESSOR DE GEOGRAFIA

E) A dimensão da percepção
28. (CONCURSO MAURITI/2018) sobre a
produção do espaço brasileiro, o mapa
abaixo representa:

26. (CONCURSO MAURITI/2018) “A
Geografia clássica ou tradicional é a
ciência que estuda a distribuição dos
fenômenos físicos, biológicos e humanos
pela superfície da Terra, as causas desta
distribuição e as relações locais destes
fenômenos”. Emanuel de Martonne.
A partir desse conceito podemos entender
que o objeto de estudo e o método ligado
a essa corrente do pensamento geográfico
são respectivamente:
A) A superfície da terra e o método
Positivismo Clássico
B) O espaço geográfico e o método Dialético
C) A paisagem geográfica e o método
Neopositivismo
D) O lugar e o método Determinista

A) O espaço feudal da produção

E) A região e o método Possibilista

B) Espaço da globalização
C) Espaço colonial bem articulado

27.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
podemos definir paisagem como:
“Conjunto das formas que, num dado
momento, exprime as heranças que
representam as sucessivas relações
localizadas entre homem e natureza”.
Um dos elementos que utilizamos para a
compreensão da dimensão da paisagem
é:

D) Espaço representado pelos arquipélagos
econômicos
E) Espaço capitalista do processo industrial
29. (CONCURSO MAURITI/2018) “Todos
sabem que a Primeira Revolução Verde
ocorreu a partir de 1960 quando os
geneticistas Norman Borlaug, norteamericano que recebeu o Prêmio Nobel
trabalhando com trigo, e M. S.
Swaminathan, indiano, trabalhando com
arroz, conseguiram obter variedades de
plantas de alta produtividade comparadas
com outras da época. (…)”.

A) A dimensão da natureza
B) A dimensão dos odores
C) A dimensão da vida
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Agora, um importante artigo publicado pelo
The Economist informa que uma Segunda
Revolução Verde está em andamento diante
da queda da produtividade, principalmente
do arroz, que ocorre em países asiáticos por
diversos motivos. Novas variedades foram
e estão sendo desenvolvidas pelo IRRI –
International Rice Research Institute nas
Filipinas com diferentes finalidades.
Algumas delas são resistentes às
inundações, outras às secas, às salinidades
ou aos calores extremos, problemas
enfrentados pelos pequenos e pobres
produtores asiáticos cuja renda procura
elevar. Além de melhorar seus nutrientes.
YOKOTA, P. Carta Capital, 19 maio de
2014. Adaptado.

transformações no espaço geográfico do
Brasil e do mundo.
Entre essas transformações, podemos
considerar:
A) a aceleração do processo de êxodo rural
B) o reordenamento democrático do espaço
rural
C) a concentração da mão de obra no meio
agrário
D) o processo de distribuição de terras
agrícolas
E) a subordinação da cidade em relação ao

No âmbito da produção agropecuária, o
texto pode ser considerado como um
indicativo principal entre os objetivos da
revolução verde, que é:

campo
31. (CONCURSO MAURITI/2018)

A) a geração de lucro para institutos de
pesquisas agrícolas
B) o incremento da mão de obra no campo
com o aumento da produtividade
C) produzir mais alimentos para combater a
fome no mundo
D) garantir a variabilidade das espécies
cultivadas no campo
E) incentivar a prática da agricultura orgânica
“Eu sou Favela”
Bezerra da Silva

alternativa
30. (CONCURSO MAURITI/2018) A
inserção de tecnologias e de sistemas
mecanizados no âmbito da produção
agrícola vem ocasionando profundas

Em defesa de todas as favelas do meu Brasil,
aqui fala o seu embaixador"
A favela, nunca foi reduto de marginal
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A favela, nunca foi reduto de marginal

32. (CONCURSO MAURITI/2018) O meio
ambiente
é
resultado
da
relação
indissociável entre homem e natureza, essa
relação é produzida através da intensa
exploração do homem sobre os recursos
naturais, para atender suas necessidades
materiais. Ao longo do tempo e com os
avanços da tecnologia o homem tem
modificado radicalmente o equilíbrio
natural, modificando o clima, esterilizando
solos, poluindo o ar, destruindo biomas e
ecossistemas através dos desmatamentos.
Esse modelo predatório dos recursos
naturais faz parte da visão adotada pelo
modo de produção capitalista, e foi
intensificado na prática com o advento do
processo de industrialização, o qual
potencializou o trabalho de exploração do
homem sobre seus recursos. Atualmente
muitos países já demonstram preocupação
com a condição ambiental, mas para a
implantação de políticas voltadas para a
qualidade do meio ambiente, é necessário
um conjunto de medidas radicais que
visem, por exemplo, diminuir ou eliminar
certas práticas que depredam ou exploram
indiscriminadamente seus recursos, indo
contra o desenvolvimento econômico
capitalista. No Brasil, as políticas públicas
para o meio ambiente ainda são bastante
tímidas, pois, não superam a ideologia do
crescimento econômico do país, Com a
implementação
da
PEC
241/55
implementada no Brasil, os gastos públicos
com o meio ambiente deverá também ser
congelados por vinte anos, o que poderá
acarretar em prejuízos irrecuperáveis para o
meio ambiente e consequentemente para a
sociedade.

Ela só tem gente humilde Marginalizada
e essa verdade não sai no jornal
A favela é, um problema social
A favela é, um problema social
Sim mas eu sou favela
Posso falar de cadeira
Minha gente é trabalhadeira
Nunca teve assistência social
Ela só vive lá
Porque para o pobre, não tem outro jeito.
Apenas só tem o direito
A um salário de fome e uma vida normal.
A favela é, um problema social
A favela é, um problema social
O processo de favelização das cidades
brasileiras realiza-se em virtude de vários
fatores entre eles está:
A) A má distribuição de renda, marginalização
de uma parcela da sociedade e urbanização
acelerada e desordenada.
B) da falta de Mobilidade urbana, resultado do
contexto histórico e resultados da formação
dos quilombolas.
C) da ausência de espaços nas cidades,
prevalência das áreas de morros, condições
da paisagem natural.
D) da carência dos recursos públicos, violência
urbana, e das condições sócio espaciais.
E) da desinformação da população sobre a
disponibilidade de empregos, falta de
identidade com o lugar e preferencia da
população pelas áreas de morros

SAMPAIO, Joana Jakeline Alcântara. Professora
MS em Geografia
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da Coroa, mas não permitiria que os sertanejos
passassem fome”. O imperador não vendeu as
joias, mas iniciou em 1881 a construção do
primeiro grande açude no Nordeste, em
Quixadá, no Ceará.
As secas passaram a ter significado político
na época da consolidação da oligarquia
algodoeira [...]. A “política hidráulica” que
tomava corpo, focalizada na construção de
barragens, açudes, poços e estradas, constituiu
um veículo de transferência de recursos
públicos para o patrimônio privado da elite
sertaneja.

Com base no texto acima, podemos
definir que apenas um dos itens abaixo pode
ser considerado correto:
A) A relação da PEC 241/55 não diz respeito
ao meio ambiente, pois se refere apenas aos
gastos públicos, portanto com educação e
saúde;
B) A PEC 241/55 promove o bem estar da
população, levando em consideração a
relação homem natureza;

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. São
Paulo: Atual, 2008.p.327-328.

C) Os gastos com o meio ambiente sempre se
deram através de empresas privadas
restando ao Estado aplicar e gerenciar a leis
sobre o meio ambiente.

Diante das considerações expostas pelo
texto, assinale a alternativa correta:

D) A PEC 241/55 prever o congelamento dos
gastos públicos por vinte anos, incluindo as
políticas públicas para o meio ambiente
como melhoria na qualidade da produção e
oferta de energia limpa, educação
ambiental,
instituições
que
atuam
diretamente com o meio ambiente como
IBAMA, ICM-Bio, técnicos ambientais,
etc.

A) O problema da seca do Nordeste limita-se a
não funcionalidade do açude de Quixadá,
no Ceará, bem como a falta de verba para a
transposição de suas águas.
B) Ao afirmar que a “política hidráulica” foi
responsável por transferir recursos públicos
para o setor privado, o autor quis dizer que
a esperança do governo era o
empreendedorismo
dos
pequenos
agricultores regionais para resolver o
problema da seca.

E) A PEC 241/55 tem como principal objetivo
ofertar recursos públicos que garantam
políticas ambientais, e promova o bem estar
de toda sociedade brasileira.

C) Com a leitura do texto, percebemos que o
problema da seca continuou no Nordeste
em razão de D. Pedro II não ter empenhado
as joias da Coroa, conforme havia
prometido, dificultando assim os recursos
para as obras contra a seca.

33. (CONCURSO MAURITI/2018) Leia o
texto a seguir:
O fenômeno das secas só recebeu a atenção
do poder central quando os “coronéis”
sertanejos do algodão e do gado completaram
sua ascensão econômica. Durante a grande
seca de 1877-79, que dizimou cerca de 500 mil
nordestinos, entre os quais a metade dos 120
mil habitantes de Fortaleza, D. Pedro II
chegou a afirmar que “empenharia até as joias

D) O problema da seca no Nordeste é um fator
climático, e não diz respeito à questão
social, portanto, não podem ser tomadas
medidas que amenize o problema.
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E) O autor do texto revela que o problema da
seca do Nordeste é histórico e está
relacionado a eventos políticos e interesses
econômicos oligárquicos na região.

grandes metrópoles e voltarem para as
pequenas e médias cidades
E) Da ampliação das políticas migratórias e da
oferta de empregos que favorecem a classe
baixa a deixarem as grandes cidades e
migrarem para o interior das regiões
brasileiras.

34. (CONCURSO MAURITI/2018) “Em
2010, os brasileiros e as brasileiras
participaram ativamente do levantamento
do Censo. Segundo os dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que realiza as pesquisas,
as áreas urbanas já concentram 84,35% da
população, enquanto a região Sudeste
continua sendo a mais populosa, com mais
de 80 milhões de habitantes”. Publicado:
24/02/2011 18h37, última modificação:
23/12/2017 11: h17.
O Brasil ainda apresenta densidades
demográficas muito desiguais entre as
suas regiões. Entretanto, podemos
perceber que existe um processo de
interiorização do povoamento e de
mudanças na produção do espaço. Esse
fenômeno
está
relacionado
principalmente:

35. (CONCURSO MAURITI/2018) “Na
Planície
avermelhada
os
juazeiros
alargavam duas manchas verdes. Os
infelizes tinham caminhado o dia inteiro,
estavam
cansados
e
famintos.
Ordinariamente andavam pouco, mas como
haviam repousado bastante na areia do rio
seco, a viagem progredira bem três léguas.
Fazia horas que procuravam uma sombra. A
folhagem dos juazeiros apareceu longe,
através dos galhos pelados da catinga rala”.
(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas.)
O texto acima revela características de
um bioma brasileiro que associado à
formação vegetal e aos recursos hídricos
no Brasil temos:

A) Há uma mudança das aglomerações
urbanas, verificando-se uma intensa
desmetropolização nas regiões Sul e
Sudeste.

A) Savana, mas com ocorrência de matos em
condições de domínio de clima seco. Suas
plantas desenvolvem adaptações para reter
água por mais tempo evitando a
transpiração.

B) Esse retrato tem sido cada vez mais um
reflexo do crescimento demográfico, dos
movimentos migratórios e da expansão
econômica.

B) Formação florestal em áreas de planície
inundáveis percorrida por uma rica
drenagem de águas perenes (rios, canais,
lagos e lagunas) que constituem uma
imensa bacia hidrográfica.

C) Resultado da ampliação das atividades
rurais, o qual as migrações se intensificam
cada vez mais da cidade para o campo.

C) Formação de Caatinga a qual apresenta três
estratos: arbóreo (8 a 12m), arbustivo (2 a 5
m) e herbáceo (abaixo de 2 m). AS
características da vegetação revelam várias

D) Das políticas voltadas para a grande
distribuição de renda que favorecem a
população a desocuparem as periferias das
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adaptações à sobrevivência em clima árido
e seco. Algumas plantas armazenam água
em caules suculentos (típicos dos cactos),
enquanto outras se caracterizam por terem
raízes tipicamente na superfície do solo, o
que favorece o máximo de absorção de
água em período chuvoso.

A) porque muitas cidades brasileiras desde, da
década de 1960 passaram a se tornar
cidades médias devido ao aumento da
população e da expansão econômica;
B) devido ao avanço tecnológico nos setores
dos transportes e das telecomunicações
durante o período técnico cientificoinformacional que possibilitaram uma
relação mais intensa e mais rápida entre as
cidades, não havendo mais a necessidade da
hierarquia tradicional;

D) Formação de matas abertas e savanas, que,
mesmo com estação seca marcada do ano,
não se caracteriza por escassez de água. As
plantas adaptam-se e buscam água em
grandes profundidades.

C) Devido o êxodo rural que possibilitou o
desaparecimento hierárquico entre as
pequenas e médias cidades brasileiras;

E) Formações florestais (com distribuição
sazonal) de níveis elevados de umidade, em
função das volumosas chuvas vinculadas às
condições do relevo, cujas águas ela
consegue reter em grande quantidade.

D) Devido à emancipação de inúmeras vilas e
a metropolização de regiões como, por
exemplo, a do Cariri cearense;

36. (CONCURSO MAURITI/2018) A figura
a seguir representa dois esquemas
básicos de relações entre as cidades: O
esquema clássico e o esquema atual.
Assinale a alternativa que melhor
responde por que a concepção
tradicional de hierarquia foi substituída
pela atual.

E) Porque as diretrizes do planejamento
urbano promovem a industrialização e a
concentração nas pequenas e médias
cidades.
37. (CONCURSO MAURITI/2018) O trecho
da música a seguir fala de uma cidade
planejada. Brasília é a capital federal da
Republica Federativa do Brasil e sede do
governo do distrito federal. Foi inaugurada
em 21 de abril de 1960, pelo presidente da
época, Juscelino Kubitschek. O plano
urbanístico da capital, conhecido como
‘PLANO PILOTO’ foi elaborado pelo
urbanista Lucio Costa, com grande parte
das construções sendo projetado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer.
Plebe Rude - Brasília
“Capital da esperança”
(Brasília tem luz, Brasília tem carros)
Asas e eixos do Brasil
(Brasília tem mortes, tem até baratas)
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Longe do mar, da poluição.
(Brasília tem prédios, Brasília tem
máquinas)
mas um fim que ninguém previu
(Árvores nos eixos a polícia montada)
(Brasília), Brasília

A) Produção de Organismos Geneticamente
Modificados- OGMs;
B) Melhoramento das sementes;
C) Aumento na proporção de Nutrientes dos
alimentos;

Brasília tem centros comerciais
Muitos porteiros e pessoas normais
(Muitos porteiros e pessoas normais)
As luzes iluminam os carros só passam
A morte traz vida e as baratas se arrastam
(Utopia na mente de alguns...)
Os prédios se habitam as máquinas param
As árvores enfeitam e a polícia controla
(Utopia na mente de alguns...)
Oh.. O concreto já rachou!
Brasília”....

D) Enxerto realizado em plantas;
E) A associação de culturas.
39. (CONCURSO MAURITI/2018) “O
Cultivo de espécie vegetal única (soja,
trigo, algodão, milho, entre outros) em
grandes extensões de terras favorece o
desenvolvimento de grande quantidade
de pequenas espécies animais invasoras,
as pragas que se alimentam desses
produtos” Ross, Jurandy, (Org.) (2001,
p.226-8). Com base nesse pequeno texto,
marque a alternativa CORRETA
relativa ao que o autor se refere.

Assim como Brasília algumas cidades
brasileiras também foram previamente
projetadas e outras, planejadas em
diferentes períodos de sua expansão urbana.
Das cidades a seguir indique as que foram
previamente projetadas:

A) Policultura;

A) Anápolis - São Luís;

B) Produção orgânica;

B) Curitiba - São Luís;

C) Monocultura;

C) Belo Horizonte – Goiânia;

D) Pratica Agroflorestal;

D) Belém e Curitiba;

E) Extrativismo

E) Curitiba e Anápolis.
40. (CONCURSO MAURITI/2018) No
tocante aos aspectos naturais do
território brasileiro: aproveitamento
econômico e impactos ambientais,
marque a opção CORRETA quando
falamos
de
bacias
hidrográficas
brasileiras:

38. (CONCURSO MAURITI/2018) Em
meados da década de 1990, um ramo da
biotecnologia, a pesquisa genômica,
passou a lidar com um novo campo que
gerou e continuou gerando muitas
controvérsias utilizadas na agricultura e
na agropecuária. Estamos falando de:
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I. Os rios brasileiros, em seus mais variados
tamanhos, têm diversos usos, que vão desde
abastecimento, a irrigação, o lazer, a pesca,
a geração de energia e o transporte até as
aplicações turísticas;

I) Com o advento da Terceira Revolução
Industrial, também conhecida como
revolução técnico científica ou revolução
informacional, o capitalismo atinge sua
fase informacional – global;

II. As cataratas do Iguaçu e Outras quedas
d’água do mesmo porte desapareceram nos
últimos 40 anos com a construção de
represas de hidrelétricas;

II)

III. por apresentar longos trechos navegáveis,
o Rio Tocantins é utilizado para escoar
parte da produção de grãos, principalmente,
Cacau da Bahia;

O Capitalismo é cada vez mais
informacional e global. No qual nenhum
país está imune aos interesses das grandes
corporações e à crescente circulação de
mercadorias, informações e pessoas,
características importantes da globalização;

III) Há outra faceta, mais visível e mais antiga
da globalização, que é a “invasão” de
mercadorias em quase todos os países;

IV. A construção da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte no curso do Rio Xingu vem
gerando muita polêmica no que diz respeito
à questão ambiental e à questão energética;

IV) A Globalização abarca o espaço
geográfico mundial de forma igualitária,
integrando países e regiões da mesma
forma;

V. A corrente contra as obras de transposição
do Rio São Francisco afirma que a obra é
nada mais que uma “transamazônica
hídrica”, e que além de demasiado cara a
transposição do rio não será capaz de suprir
a necessidade da população da região uma
vez que o problema não seria o déficit
hídrico.

V)

Em virtude de séculos de lenta
mundialização, o capitalismo ainda não
atingiu o estágio planetário.

A) Os itens IV e V estão corretos;
B) Os Itens III, IV e V estão corretos;
C) Os Itens I , IV e V estão corretos;

A) Somente os Itens II e III estão corretos;

D) Os Itens II , IV e V estão corretos;

B) Os Itens I, IV e V estão corretos;

E) Os Itens I, II e III corretos.

C) Os Itens II , III e V estão corretos;
D) Somente os Itens I e V estão;

42. (CONCURSO MAURITI/2018) A
Geografia é uma ciência humana que
estuda o espaço geográfico e suas
composições, analisando a interação
entre sociedade e natureza. No âmbito
desse mérito, essa área do conhecimento
utiliza, em suas abordagens, uma série de
conceitos
que
são
considerados

E) Os itens III e IV estão corretos.
41. (CONCURSO MAURITI/2018) Ao
falarmos em Globalização, marque a
alternativa CORRETA:
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I. No período de 1945 -1957 houve a
ocorrência de diversos conflitos de terra
envolvendo milhares de camponeses em
importantes regiões do país entre eles:
revolta dos posseiros, em Teófilo Otoni
(MG); revolta de Porecatu (PR); Revolta de
Trombas e Formoso (GO), revolta do
Sudoeste do Paraná, dentre outras;

norteadores para a fundamentação de
seus estudos. Trata-se das chamadas
categorias da geografia. Marque a
alternativa CORRETA, os principais
conceitos.
A) Fixos, fluxos, rede, estado, paisagem e
percepção;

II. No período de 1954 - 1964, ressurgimento
das Ligas camponesas e expansão para
Pernambuco e mais dezesseis estado.
Incremento da luta por uma reforma agrária
radical;

B) Estado, nação, paisagem, fixos, fluxos e
região;
C) Região, paisagem, fixos, fluxos, nação e
estado;

III. No ano de 1964 durante o golpe militar, foi
o período que os movimentos camponeses
foram mais fortalecidos no Brasil;

D) Lugar, estado, fixo, fluxos, nação e rede;
E) Espaço, Lugar, região, paisagem, território
e rede.

IV. No ano de 1984 houve a Fundação do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terras (MST), em Cascavel (PR), com
representação de dezesseis estado;

43. (CONCURSO MAURITI/2018) Nos
países centrais do sistema capitalista, a
democratização do acesso a terra, a
reforma agrária, foi uma das principais
políticas
para
destravar
o
desenvolvimento social e econômico,
produzindo matéria prima para a
nascente indústria moderna e alimentos
para seus operários. No Brasil, nem
mesmo as transformações politicas e
econômicas para o desenvolvimento do
capitalismo foram capazes de afrontar a
concentração de terras. Ao longo de
cinco séculos de latifúndio, também
foram travadas lutas e resistências
populares.
Marque
a
alternativa
CORRETA no tocante à organização dos
camponeses brasileiros relativo ao
período de 1945 a 2008.

V. A partir da década de 1990, a questão do
uso da terra, voltou a ser o centro das
atenções do governo e da sociedade,
entretanto, não houve articulação de novos
movimentos autônomos no Brasil.
A) Os Itens I, III e V estão corretos;
B) OS Itens I, II e IV estão corretos.
C) Os Itens III, IV e V estão corretos;
D) Os Itens II, III, e V estão corretos;
E) Apenas III e V estão corretos;
44.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Tratando-se da Região geoeconômica do
Nordeste é CORRETO afirmar:
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A) A Região Nordeste por ter sido a ultima
região do Brasil a ser povoada, tem uma
densidade demográfica baixa e é
considerada atualmente uma das menos
desenvolvidas do país e por isso que
apresenta um PIB inferior 200 bilhões.

A) Minifúndio, Empresa Rural, Latifúndio por
Exploração e Latifúndio por extensão;
B) Minifúndio, Média Propriedade, e Grande
Propriedade;
C) Pequena propriedade, Latifúndio por

B) Região Nordeste aparece como a maior,
mais rica e que tem o maior PIB do Brasil
tornando-a assim a região mais importante
economicamente e politicamente.

Dimensão e Latifúndio por extensão;
D) Pequena propriedade, Média Propriedade e
Grande Propriedade;
E) Pequena propriedade, Média propriedade e

C) A região geoeconômica do Nordeste
abrange os estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe, ficando de fora
dessa regionalização o leste do Maranhão e
o norte de Minas Gerais.

Empresa Rural.
46. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre
demografia brasileira é CORRETO
afirmar:

D) A indústria é mais forte e diversificada
em regiões metropolitanas, destacando-se à
produção de aços especiais, produtos
eletrônicos, equipamentos para irrigação,
navios,
cascos
para plataformas
de
petróleo, automóveis, baterias e
produtos petroquímicos. A região também
tem suas bases econômicas fincadas na
produção de petróleo.
E)

A) A Adoção de políticas neomalthusianas no
Brasil na década de 1930 foi adotada em
decorrência da baixa taxa de natalidade;
B) Embora seja alto, o índice de mortalidade
infantil (até completar um ano) diminui a
cada ano no Brasil. Em 1995, a taxa de
mortalidade infantil era de 66 por mil, em
2005, este índice caiu para 25, 8 por mil. Já
no censo de 2010, o índice verificado foi de
15, 6 por mil e em 2016, caiu para 13,3 por
mil;

Para uma melhor compreensão da
homogeneidade do complexo regional
nordestino, foi realizada apenas uma
divisão que leva em consideração os
aspectos naturais.

C) Apesar da adoção de políticas públicas pelo
governo federal visando o controle de
natalidade e o planejamento familiar, tais
como: campanhas a favor do uso de
preservativos e anticoncepcionais, como
também a disponibilização gratuita de
cirurgias de ligadura de trompas e
vasectomia, entretanto, não tem havido
diminuição na taxa de natalidade nas
famílias brasileiras;

45. (CONCURSO MAURITI/2018) Com a
constituição de 1988, houve uma nova lei
agrária, aprovada em 1993, que mudou a
terminologia e os conceitos, a partir de
então os imóveis rurais são classificados
pelo INCRA como: Marque a alternativa
CORRETA:
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D) De acordo com o Censo do IBGE de 2016 a
expectativa de vida de mulheres é de 52, 5
anos;

comandada por 11 centros. Desses, 49
são aglomerações urbanas. A alternativa
que corresponde às metrópoles Nacionais
é:

E) De acordo com a estimativa do IBGE no
dia 01 de julho de 2018, a População
Brasileira atual é de 108,5 milhões de
habitantes;

A) São Luís, Maceió, Natal, Teresina, João
Pessoa, São José dos Campos, Ribeirão
Preto, Cuiabá, Aracaju, Londrina, Santos,
Florianópolis e Vitória.

47. (CONCURSO MAURITI/2018) Leia o
pequeno texto a seguir que trata das
correntes do pensamento geográfico e
marque a alternativa CORRETA
“Estabelece
o
rompimento
da
neutralidade no estudo da geografia e
propõe engajamento e criticidade junto a
toda a conjuntura social, econômica e
política do mundo. Estabelece também
uma leitura crítica frente aos problemas
e interesses que envolvem as relações de
poder e pró-atividade frente às causas
sociais, defendendo a diminuição das
disparidades
socioeconômicas
e
diferenças regionais”.

B) Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza,
Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre
além de São Paulo e Rio de Janeiro que são
também metrópoles globais.
C) Belém, Goiânia, Campinas, João Pessoa e
Campina Grande.
D) Apenas São Paulo e Rio de Janeiro.
E) Sorocaba, Joinville, São José do Rio Preto,
Caxias do Sul, Pelotas, Jundiaí, Maringá,
Ilhéus, Itabuna, Volta Redonda, Barra
Mansa, Caruaru, Blumenau, Limeira,
Cascavel, Petrolina, Juazeiro do Norte,
Crato, Araraquara e São Carlos.

A) Geografia Humanista ou cultural;
49. (CONCURSO MAURITI/2018) Segundo
o IPECE/2016, o Ceará apresenta três
grandes
regiões
metropolitanas,
Fortaleza, Sobral e Cariri, no que diz
respeito a composição dos municípios
que forma a Região Metropolitana do
Cariri, indique a alternativa CORRETA.

B) Possibilismo Geográfico;
C) Geografia Crítica ou Geografia Marxista;
D) Determinismo Geográfico;
E) Geografia Pragmática;
48. (CONCURSO MAURITI/2018) A Rede
urbana brasileira é constituída por
centros que polarizam a economia, o
fluxo de pessoas e a oferta de bens e
serviços. Segundo dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o Brasil tem 5.570
municípios, mas a rede urbana é

A) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim,
Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova
Olinda e Santana do Cariri. A RM do Cariri
possui uma área total de 5.456,01 Km2
(IBGE, 2010).
B) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Assaré,
Missão Velha, Altaneira, Farias Brito,
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Brejo Santo e Santana do Cariri. A RM do
Cariri possui uma área total de 5.456,01
Km2 (IBGE, 2010)

D) É uma área política que é constituída pelas
fronteiras geográficas.
E) È um espaço caracterizado pelas relações de
poder estabelecido por um campo de forças
que atuam sobre seu uso, seja pelas classes
sociais, Estado, mercado, indivíduos ou
grupos.

C) Juazeiro do Norte, Crato, Granjeiro, Jardim,
Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova
Olinda e Santana do Cariri. A RM do Cariri
possui uma área total de 5.456,01 Km2
(IBGE, 2010).
D) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim,
Missão Velha, Caririaçu, Tauá, Nova
Olinda e Antonina do Norte. A RM do
Cariri possui uma área total de 5.456,01
Km2 (IBGE, 2010).
E) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha,
Campos Sales, Missão Velha, Caririaçu,
Farias Brito, Iguatu, Saboeiro e Santana do
Cariri. A RM do Cariri possui uma área
total de 5.456,01 Km2 (IBGE, 2010).
50. (CONCURSO MAURITI/2018) O
conceito de território é bastante utilizado
em vários aspectos da ciência, Na
geografia esse conceito passou por
diversas concepções de acordo com a
corrente do pensamento geográfico. No
que diz respeito à Geografia critica, o
conceito de território é definido como:
A) Território é uma área delimitada pelas
fronteiras dos países, ou dos estados ou
municípios.
B) Refere-se à superfície terrestre de um
Estado, seja ele soberano ou não, ou
também o espaço físico sobre o qual o
Estado exerce seu poder soberano.
C) Área delimitada pelos aspectos físicos,
geográficos e culturais de um determinado
lugar.
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