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22. (Concurso Milagres/2018) Segundo
Roberto Lobato Corrêa (in: “Geografia:
conceitos e temas”, 2014, p. 16), a
geografia tem como objeto de estudo a
sociedade que, no entanto, é objetivada
via 05 conceitos-chave que guardam
entre si forte interrelação, pois todos se
referem à ação humana modelando a
superfície terrestre. Quais são esses
conceitos-chave?

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

21. (Concurso Milagres/2018) A geografia
apresenta uma diversidade significativa
de
correntes
e
concepções.
Considerando essa temática assinale o
item INCORRETO:
A) Alguns autores definem a geografia como
o estudo das relações entre o homem e o
meio, ou, posto de outra forma, entre a
sociedade e a natureza. Seria uma
disciplina de contato entre as ciências
naturais e as humanas, ou sociais.

A) Paisagem, região, espaço, escala e redes.
B) Paisagem,

região,

espaço,

lugar

e

território.

B) Friedrich Ratzel (1844-1904) desenvolveu
sua teoria tendo como princípio a visão
integrada de Alexander Von Humboldt
(1769-1859) e Carl Ritter (1779-1859). Na
sua visão, os homens precisam extrair do
solo os seus meios de vida.

C) Paisagem, região, escala, geopolítica e

C) Nas décadas finais do século XIX tem
início a fase universitária da geografia na
França. Seu grande criador é Vidal de La
Blache (1845-1918), tendo Elisée Reclus
(1830-1905), geógrafo de formação
anarquista, como grande ícone da fase
antecessora à versão acadêmica da
geografia francesa.

23. (Concurso Milagres/2018) A Geografia
é dotada de conceitos-chave, os quais
são fundamentais para suas diversas
formas de análise. Aponte o item
INCORRETO sobre esta temática:

território.
D) Espaço, região, lugar, território e cultura.
E) Espaço, região, lugar, urbano e agrário.

A) A geografia tradicional em suas diversas
versões privilegiou os conceitos de
paisagem e região, em torno deles
estabelecendo-se a discussão sobre o
objeto da geografia e sua identidade no
âmbito das demais ciências (Roberto
Lobato Corrêa in: “Geografia: conceitos e
temas”, 2014).

D) A geografia que hoje conhecemos tem
suas origens no século XX, com seu
desenvolvimento primordial se dando nas
universidades.
E) A geografia é uma forma de leitura do
mundo. A educação escolar é um
processo no qual o professor e seu aluno
se relacionam com o mundo através das
relações que travam entre si na escola e
das ideias. A geografia e a educação
formal concorrem para o mesmo fim de
compreender e construir o mundo a partir
das ideias que formam.

B) A Paisagem é vista como uma associação
de múltiplos fenômenos, o que contribui
para a manutenção da concepção
geográfica como uma ciência de síntese
(Antônio Carlos Robert Moraes, “Geografia
– pequena história crítica”, 2007).
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C) A paisagem é definida por Rodriguez et al.
(“Geoecologia das paisagens”, 2004) como
um
conjunto
inter-relacionado
de
formações naturais e antroponaturais.

cartográfica, pois a realidade é sempre
apreendida por representação cartográfica
(Iná Elias de Castro in: “Geografia:
conceitos e temas”, 2014).

D) O termo região deriva do latim régio, que
se refere à unidade político-territorial em
que se dividia o Império Romano.
Contudo, o termo passou a designar uma
dada porção da superfície terrestre que,
por um critério ou outro, era reconhecida
como diferente de uma outra porção
(Roberto Lobato Corrêa in: “Trajetórias
Geográficas, 2010).

D) O espaço geográfico é multidimensional.
Aceitar
esta
multidimensionalidade,
conforme Roberto Lobato Corrêa (in:
“Geografia: conceitos e temas”, 2014), é
aceitar práticas sociais distintas que
permitem construir diferentes conceitos de
espaço.
E) A relação homem-meio é o eixo
epistemológico da geografia. Todavia, para
adquirir uma feição geográfica, a relação
homem-meio deve estruturar-se na forma
combinada da paisagem, do território e do
espaço (Ruy Moreira, “Pensar e ser em
Geografia”, 2014).

E) O conceito de região tem implicações
fundadoras no campo da discussão
política, da dinâmica do Estado e da
organização da cultura. Ao não apresentar
componente espacial, tem na geografia um
campo
desfavorecido
para
essas
discussões (Paulo César Gomes da Costa
in: “Geografia: conceitos e temas”, 2014).

25. (Concurso
Milagres/2018)
Para
Almeida
e
Passini
(“O
Espaço
geográfico: ensino e representação”,
2015), ler mapas é um processo que
começa
com
a
decodificação,
envolvendo
algumas
etapas
metodológicas, as quais devem ser
respeitadas para que a leitura seja
eficaz.
Marque
a
alternativa
INCORRETA em relação a essa
metodologia.

24. (Concurso Milagres/2018) Ainda sobre
os conceitos da Geografia, colunas
basilares para a análise geográfica,
aponte o item INCORRETO:
A) O
conceito
de
território
é
fundamentalmente um espaço definido e
delimitado por e a partir de relações de
poder (Marcelo Lopes de Souza in:
“Geografia: conceitos e temas”, 2014).

A) Leitura
B) Como recurso matemático fundamental da
cartografia, a escala é, e sempre foi, uma
fração que indica a relação entre as
medidas do real e aquelas da sua
representação gráfica (Iná Elias de Castro
in: “Geografia: conceitos e temas”, 2014).

dos

Sistemas

de

Informação

Cartográficas – SIG’s.
B) Leitura do título.
C) Leitura da legenda.
D) Leitura da escala.
E) Leitura dos significados e significantes.

C) A escala se apresenta como uma
estratégia de apreensão da realidade
como representação associada à analogia
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D) A passagem do meio técnico (que
perdurou até o 4º período) para o técnicocientífico
se
dá
quando
há
o
desenvolvimento da tecnologia e, desse
modo, a possibilidade de aplicar a ciência
ao processo produtivo.

26. (Concurso Milagres/2018) Segundo
Martinelli (“Mapas da Geografia e
Cartografia
Temática”,
2014),
a
representação gráfica consiste em
transcrever 3 relações fundamentais:
diversidade,
ordem
e
proporcionalidade. As variáveis visuais
têm propriedades perceptivas que toda
transcrição gráfica deve levar em conta
para traduzir adequadamente essas 3
relações. Marque a opção INCORRETA
sobre as variáveis visuais.

E) No livro: “Técnica, Espaço, Tempo:
globalização e meio técnico-científico
informacional”, publicado pela primeira vez
em 1994, Milton Santos apresenta o meio
técnico-científico
informacional
e
associado à ideia de globalização.
28. (Concurso Milagres/2018) A relação
Sociedade e Natureza pode ser
analisada pela passagem do meio
natural ao meio técnico-científicoinformacional, conforme lê-se na obra
de Milton Santos. Por sua vez, Aziz Ab’
Saber aborda esta relação a partir da
ótica dos espaços herdados da
natureza, isto é, “Os Domínios de
Natureza no Brasil” (2003). Assinale o
item CORRETO onde são apresentados
os grandes domínios paisagísticos
brasileiros:

A) Tamanho
B) Cor
C) Valor
D) Granulação
E) Imagem
27. (Concurso Milagres/2018) O conceito
de meio técnico científico-informacional
é um dos mais conhecidos na
geografia. Trata-se de um conceito que
o geógrafo Milton Santos desenvolveu e
aprofundou, com destaque para a obra:
“A Natureza do Espaço”. Sobre este
conceito assinale o item INCORRETO:

A) Amazônico, cerrado, mares de morros,
caatingas, sertão de fora, sertão de dentro,
pradarias, além das faixas de transição.

A) Propõe 5 períodos (“sistemas temporais”)
para o desenvolvimento da sociedade
socialista, onde em cada um ocorre o que
ele denomina de “sistemas de retrocesso”.

B) Amazônico, cerrado, mares de morros,
agreste, araucárias, pradarias, além das
faixas de exceção.

B) As sucessões dos 5 períodos
sucessões de sistemas técnicos.

C) Amazônico, andino, cerrado, pantanal,
caatingas, araucárias, pradarias, além das
faixas de transição.

são

C) À medida que as técnicas vão se
modificando, entramos num novo período
do desenvolvimento histórico da sociedade
capitalista.

D) Amazônico, cerrado, mares de morros,
caatingas, araucárias, pradarias, além das
faixas de transição.
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E) Amazônico, pantanal, mares de morros,
caatingas, brejos de altitude, araucárias,
pradarias, sem a existência de faixas de
transição.

Minas Gerais, representada hoje pelo
Quadrilátero Ferrífero.
D) O Sudeste brasileiro, na época da
implantação
dos
grandes
empreendimentos
estrangeiros,
apresentava
economias
externas
desenvolvidas, fruto das atividades
empresariais
nacionais
ou
mesmo
estrangeiras, há mais tempo radicadas no
Brasil, fazendo com que esta região fosse
uma garantia de sucesso dos novos
empreendimentos.

29. (Concurso Milagres/2018) Na divisão
do trabalho no mundo capitalista temse
uma
clara
tendência
de
concentração das empresas junto aos
grandes mercados consumidores. No
Brasil, tal processo gerou significativos
desequilíbrios regionais (Francisco
Scarlato in: “Geografia do Brasil”, 2014,
p. 331-332). Sobre os espaços urbanoindustriais brasileiros, influenciados
pela dinâmica mundial, assinale o único
item INCORRETO:

E) O subdesenvolvimento industrializado
brasileiro significou uma mudança nas
relações da divisão internacional do
trabalho, permitindo que ele entrasse
como associado comercial das indústrias
multinacionais
na
concorrência
internacional dos mercados de produtos
industrializados.

A) A indústria do álcool e do açúcar
implantada no Nordeste brasileiro desde
os tempos coloniais teve seu crescimento
no interior da antiga divisão internacional
do trabalho. A concorrência internacional e
do Sudeste brasileiro, e a manutenção de
uma sociedade agrária latifundiária foram
fundamentais para sua perda de
competitividade.

30. (Concurso Milagres/2018) O espaço
industrial
brasileiro,
conforme
Francisco Scarlato (in: “Geografia do
Brasil”, 2014) apresenta características
significativas
na
sua
formação.
Assinale o item que apresenta a
característica INCORRETA.

B) Grandes mudanças que permitiram a
introdução de relações de trabalho mais
livres e melhor renumeradas, condições
necessárias para a ampliação dos
mercados e para uma industrialização
mais sólida, contribuíram para que o eixo
industrial brasileiro saísse da região
Nordeste e fosse para a região Centrooeste do país.

A) Região sudeste: polo da industrialização
brasileira.
B) Indústrias com fortes vínculos com os
recursos naturais.
C) Setor automobilístico sem influência na
industrialização.
D) Indústrias com predomínio de localização
urbana.

C) A transferência do eixo do Nordeste
canavieiro para o Sudeste do café, no
século XIX, foi intermediada pela
economia da mineração das áreas de

E) Região centro-oeste: frente de expansão
significativa do agronegócio.
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B) Para entender a globalização dois
elementos são fundamentais: a história
geopolítica das nações e o contexto
econômico regional-local.

31. (Concurso Milagres/2018) A Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF)
apresenta heterogeneidade natural,
social, econômica e cultural. Diferentes
paisagens se encontram no espaço
metropolitano, onde convivem com
miséria e riqueza, resultando em
espaços
diferenciados
e
com
problemas diversos (Elisa Zanella et al.,
2009
–
“Vulnerabilidade
socioambiental”). Sobre os problemas
socioambientais urbanos da RMF
assinale o item INCORRETO:

C) Os últimos anos do século XX
testemunharam grandes mudanças no
planeta Terra. Uma globalização perversa
é imposta para a maior parte da
humanidade, baseada em uma dupla
tirania, a do dinheiro e a da informação.
D) No mundo da globalização, o espaço
geográfico ganha novos contornos,
características e definições. E, também,
uma nova importância, porque a eficácia
das ações está estreitamente relacionada
com a sua localização.

A) Supressão da mata de tabuleiro;
B) Ocupação das margens dos riachos e rios
e supressão das matas ciliares;

E) A reconstrução vertical do mundo, tal
como a atual globalização está realizando,
pretende impor a todos os países normas
comuns de existência e, se possível, ao
mesmo tempo e rapidamente.

C) Baixo grau de comprometimento da
qualidade das águas dos rios com o
lançamento de esgotos domésticos e
industriais sem tratamento prévio.

33. (Concurso Milagres/2018) Os blocos
internacionais de poder no contexto
atual da globalização estão se
organizando, de maneira geral, em
blocos regionais. Sobre esses blocos e
as áreas de influência assinale o único
item INCORRETO:

D) Impermeabilização do solo com a
construção de residências, edifícios e
arruamentos.
E) Inundações de ruas a partir das cheias dos
principais cursos d’águas.
32. (Concurso
Milagres/2018)
A
globalização e a nova ordem do espaço
geográfico mundial tem na obra de
Milton Santos (sobretudo o livro: “Por
uma outra globalização”, 2015), uma
análise significativa. Com base nesse
livro, assinale o único item INCORRETO
sobre esta temática:

A) A União Europeia é o maior bloco
comercial do planeta Terra.
B) O Acordo Norte-Americano de Livre
Comércio (Nafta, na sigla em inglês de
North American Free Trade Agreement) foi
assinado em 1992 por Estados Unidos,
Canadá e México.
C) O Mercado Comum do Sul (Mercosul)
começou a se formar em 1985, nos

A) A globalização é, de certa forma, o ápice
do processo de internacionalização do
mundo capitalista.
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governos de Raúl Alfonsín (Argentina) e
José Sarney (Brasil).

institucional do Estado nacional e, por
outro lado, o arranjo econômicodemográfico, com a reafirmação cafeeira
da centralidade plantacionista.

D) O Mercosul foi formado em 1991 com a
assinatura do Tratado de Assunção pelos
seguintes países: Brasil, Argentina,
Paraguai, Colômbia e Uruguai.

D) Surgida sob a égide dos últimos ciclos
agrícolas, a indústria se organiza na fase
inicial (1870-1950) com um perfil estrutural
que primeiro reproduz o arranjo disperso e
pouco diversificado da organização
plantacionista. Aos poucos se automatiza
e torna-se o centro da nova ordem de
organização do espaço brasileiro.

E) O mais importante acordo regional africano
de comércio do continente é a
Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral – SADC (do inglês Southern
African Development Community), criado
em 1992.

E) Simultâneo ao deslocamento que diminui o
ritmo expansivo das cidades médias e
pequenas, ao tempo que ainda acelera o
das
cidades
metropolitanas,
a
disseminação agroindustrial traz para seu
centro o movimento das concentrações.

34. (Concurso
Milagres/2018)
Ruy
Moreira, no livro “Sociedade e Espaço
geográfico no Brasil” (2015), apresenta
uma importante análise sobre a
organização e reorganização histórica
do território nacional. Assinale o único
item INCORRETO sobre esta temática:

35. (Concurso
Milagres/2018)
O
crescimento das cidades brasileiras, de
maneira geral, conforme Jurandyr Ross
(in: “Geografia do Brasil”, 2014, p. 209),
não tem sido acompanhado pelo
atendimento
de
infraestrutura,
resultando em impactos ambientais e
perda
de
qualidade
de
vida.
Considerando as características gerais
deste quadro de degradação ambiental
nacional, assinale o único item
INCORRETO:

A) A forma de organização geográfica da
sociedade brasileira atual tem sua origem
na disponibilização que fatia o espaço
indígena em grandes domínios de
propriedade, instituindo a colonização
portuguesa à base de um poder do colono,
a um só tempo, fundiário, territorial e
político.
B) Sobre a base da relação terra-territóriosenhorio, regente de uma nova estrutura
de
relação
homem-espaço-natureza,
ergue-se uma sociedade rural com as
janelas da casa-grande abertas para a
entrada dos traços culturais de um mundo
em franco caminho de integração (século
XVIII).

A) Supressão da vegetação, sobretudo nas
fronteiras agrícolas do Nordeste brasileiro.
B) Poluição do ar, da água e do solo.
C) Ocupação de áreas de mangue, morros e
margens de rios.

C) Virado o século XVIII para o século XIX, o
sistema colonial finda e uma nova
arrumação do espaço brasileiro se
estabelece. De um lado altera-se o arranjo

D) Produção em larga escala de resíduos
sólidos, líquidos e gasosos.
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E) Ampliação das atividades de mineração e
do garimpo, as quais exercem forte
interferência no ambiente natural.

37. (Concurso Milagres/2018) A densidade
demográfica é um indicador bastante
utilizado para identificar a distribuição
da população de um determinado lugar
(hab/km2). Considerando o Censo
Demográfico do IBGE (2000) e a análise
feita no livro “Atlas Escolar, Ceará”
(2004), aponte o item INCORRETO
sobre
a
densidade
demográfica
cearense:

36. (Concurso Milagres/2018) Formas de
uso e ocupação dos solos em diversas
paisagens
têm
causado
vários
problemas de ordem ambiental no
espaço geográfico cearense. Conforme
Edson Vicente da Silva e Raimundo
Castelo (in: “Ceará: um novo olhar
geográfico”, p. 211), assinale o único
item INCORRETO sobre esta temática:

A) Os municípios mais povoados do Ceará
são: Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do
Norte, Eusébio e Pacatuba.
B) Os 10 municípios mais povoados do Ceará
estão situados na Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF). Por outro lado, os
municípios
menos
povoados
se
concentram no Sertão Central, no Sertão
dos Inhamuns e no Médio Jaguaribe.

A) Entre as formas de uso e ocupação
tradicionais do sertão, destacam-se a
pecuária extensiva, a monocultura do
algodão e da cana-de-açúcar, a agricultura
de subsistência, o extrativismo vegetal e
mineral.

C) Os municípios mais extensos do Ceará e
que
apresentam
baixa
densidade
demográfica são: Santa Quitéria, Tauá,
Quixeramobim, Canindé e Independência.

B) Devido ao uso agropecuário tradicional,
ocorreram extensos desmatamentos da
vegetação originária.
C) As áreas de várzeas junto às planícies
fluviais dos rios sertanejos foram
tradicionalmente ocupadas por cultivos de
subsistência ou cana de açúcar, que
também implicou em retirada da cobertura
vegetal original.

D) É expressiva a densidade demográfica nas
serras
de
Baturité,
Ibiapaba
e
Uruburetama, além da região do Cariri.
E) A agricultura mais diversificada e
produtiva, a maior oferta de equipamentos
e serviços urbanos, comércio mais
dinâmico e, em alguns casos, o mercado
de trabalho industrial, exercem atração
sobre as populações dos municípios
menos prósperos.

D) As serras (ou maciços residuais) secas e
úmidas possuem problemas ambientais
iguais aos do sertão, associadas ao
predomínio de terrenos íngremes e
supressão vegetal das matas úmida e
seca.

38. (Concurso Milagres/2018) Conforme
Denise Elias (in: “Ceará: um novo olhar
geográfico”, p. 429) e sua importante
análise da reestruturação produtiva da
agricultura cearense e seus impactos
no espaço agrário do Estado do Ceará,
assinale o item incorreto:

E) O litoral apresenta intensa ocupação
urbana, a partir de projetos turísticos e
imobiliários.
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A) Durante séculos o Ceará manteve sua
economia fortemente alicerçada na
pecuária intensiva, na agricultura de
mercado, no extrativismo vegetal e na
produção comercial do algodão.

cidades, com um aumento significativo da
taxa de urbanização, passando de 26,35%
em 1940, para 68,86% em 1980.
C) A complexa organização territorial e
urbana do Brasil guarda profundas
diferenças entre suas regiões, com
histórica e significativa concentração
urbana na região Nordeste do Brasil.

B) Nas últimas décadas, porém, há uma
visível
reestruturação
econômica
e
territorial, assim como a multiplicação das
políticas públicas direcionadas a tornar o
estado viável à produção e ao consumo
globalizados, abrindo-se às influências
exógenas
e
aos
novos
ícones
contemporâneos.

D) A partir dos anos 1970, o processo de
urbanização alcança novo patamar, o
estágio da metropolização, com o aumento
considerável do número de cidades
milionárias e de grandes cidades médias.

C) A intensificação do capitalismo no campo é
um dos processos em curso no espaço
agrário do Ceará.

E) Com diferença de grau de intensidade,
todas as cidades brasileiras exibem
problemáticas parecidas. São problemas
como os do emprego, da habitação, dos
transportes, do lazer, da água, dos
esgotos, da educação e saúde. Quanto
maior a cidade, mais visíveis se tornam
essas mazelas.

D) A partir da intensificação do capitalismo,
partes do agrário cearense passam por
uma refuncionalização de seu espaço de
produção, expandido-se a especialização.
E) A
refuncionalização
de
parcela
considerável dos espaços agrários do
Ceará se caracteriza pela expansão dos
sistemas técnicos e dos sistemas
normativos, voltados a dotá-los de fluidez
para o agronegócio.

40. (Concurso Milagres/2018) A partir da
importante
análise
de
José
Borzacchiello (in: “Ceará: um novo
olhar geográfico”, 2005, p. 101) sobre a
Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF),
assinale
o
único
item
INCORRETO:

39. (Concurso Milagres/2018) Com base
no livro “A Urbanização Brasileira”
(2009) de Milton Santos, assinale o item
INCORRETO:

A) A capital cearense conheceu um
acentuado crescimento demográfico a
partir dos anos 1960, período marcado por
políticas públicas que propiciaram o fluxo
migratório do campo para a cidade com
um consequente processo de urbanização
vinculado ao forte incremento industrial no
país.

A) Durante séculos o Brasil como um todo foi
um país agrário. O Recôncavo da Bahia e
a Zona da Mata do Nordeste, ensaiaram,
antes do restante do território, um
processo de urbanização.

B) Em termos demográficos, a aglomeração
de
Fortaleza
é
constituída
majoritariamente de migrantes que vivem

B) Entre 1940 e 1980 dá-se a verdadeira
inversão quanto ao lugar de residência da
população brasileira, do campo para as
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em condições precárias em sua vasta
periferia urbana.

D) No contexto de uma regionalização do
Ceará, a área mais diretamente sob a
influência
de
Sobral
emergiu
indubitavelmente como um subespaço
econômico da trindade gado-algodãopolicultura.

C) Nos últimos anos, com o incremento do
turismo, a faixa litorânea da região
metropolitana vem acusando um acelerado
processo de ocupação do solo, de forte
impacto sobre a natureza.

E) A cidade se apresenta também com
graves problemas. A periferia urbana se
estabelece como território de pobreza. O
déficit de moradia e o desemprego têm
altas contas sociais. O campo está
esvaziado e são muitos os que não têm a
terra como meio de produção e o teto para
o abrigo.

D) O quadro metropolitano de Fortaleza
suscita, em curto prazo, a necessidade de
adoção de políticas regionais inovadoras,
fortes suficientemente e capazes de
instaurar
um
processo
dinâmico,
rompendo a configuração atual, altamente
centralizada.
E) O transbordamento da cidade de Fortaleza
em direção aos municípios da sua área
metropolitana é histórico e amplo.

42. (Concurso Milagres/2018) A partir da
análise de Edith de Menezes (in:
“Ceará: um novo olhar geográfico”,
2005, p. 339) sobre a Região do Cariri
cearense, assinale o único item
incorreto:

41. (Concurso Milagres/2018) A região
Norte do Ceará tem no município de
Sobral seu mais importante elemento
regional. A partir da análise de Modesto
Siebra Coelho (“Ceará: um novo olhar
geográfico”, 2005, p. 301), assinale o
item INCORRETO:

A) As condições físicas favoreceram a
ocupação, daí ela ser densamente
povoada e pontilhado de núcleos urbanos
com certo destaque no Estado.
B) A localização do Cariri cearense,
limitando-se
com
os
estados
de
Pernambuco, Piauí e Paraíba proporciona
à região uma posição estratégica dentro
do Nordeste em virtude da equidistância
para as principais capitais nordestinas.

A) Aproximadamente 9 municípios formam o
subespaço geopolítico e econômico sob
influência de Sobral.
B) Alternando ciclos de prosperidade e
declínio
de
atividades
pastoris,
extrativistas, agrícolas e comerciais,
Sobral historicamente se transforma em
centro urbano dinâmico.

C) O Cariri é uma região cuja extensão
territorial varia segundo o critério de
delimitação adotado.

C) Favorecida por sua posição estratégica
com relação ao porto de Camocim e às
novas estradas que para si convergiam,
Sobral logo se firma como empório de
produtos provenientes do sul do Brasil e
da Europa, desenvolvendo-se como
entreposto comercial com irradiação para
Fortaleza e outras cidades do Ceará, Piauí
e Maranhão.

D) A região do Cariri cearense é considerada
como uma das regiões mais expressivas
no que se refere à cultura popular.
E) O setor de turismo e lazer tem alcançado
grande espaço de exploração no Cariri. O
turismo vem sendo um filão rentável na
economia juntamente com as romarias ao
Padre Cícero, consideradas como turismo
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religioso, ao passo que o romeiro é um
turista.

A) Fortaleza está no topo da hierarquia
urbana.
B) Uma importante caraterística da rede
urbana cearense é a ausência de grandes
cidades abaixo da metrópole de Fortaleza.

43. (Concurso Milagres/2018) Conforme
diversos autores, o uso inadequado dos
recursos naturais gera uma série de
problemas ecológicos e sociais e, por
sua vez, a degradação do meio
ambiente no estado do Ceará. Sobre
esta
temática
assinale
o
item
INCORRETO:

C) O Crajubar, aglomerado urbano formado
pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte,
Missão Velha e Barbalha, exerce
importante papel no sul cearense.
D) No Vale do Acaraú, a porção noroeste do
Ceará, é Sobral a cidade mais importante
e que reúne as melhores condições de
vida urbana.

A) Dentre os recursos naturais mais atingidos
destacam-se a vegetação, os solos e a
água.

E) Iguatu, por sua localização geográfica
privilegiada, exerce significativo papel na
organização
do
espaço
cearense,
consolidando-se como capital regional da
porção centro-sul do Estado.

B) Nas áreas da depressão sertaneja,
dominadas pelo clima semiárido, a
cobertura
vegetal,
constituída
pela
caatinga, vem sofrendo sucessivos
desmatamentos e queimadas.

45. (Concurso Milagres/2018) A partir da
análise
de
Josier
Ferreira
(in:
“Geografias do Cariri Cearense”, 2015,
p. 09) sobre a formação do Cariri,
identifique o único item INCORRETO:

C) As condições de uso e ocupação têm
gerado perdas irreversíveis dos solos.
D) O principal problema relacionado à
degradação dos recursos hídricos é a
poluição gerada pelos esgotos domésticos,
embora haja tratamento prévio antes de
serem lançados nos cursos d’água.

A) A região do Cariri Cearense foi ocupada
no contexto da difusão da pecuária.

E) Nas áreas urbanizadas a pavimentação e
a
construção
civil
levam
à
impermeabilização dos solos, provocando
alterações no regime dos rios, causando
enchentes cada vez mais frequentes.

B) O processo de colonização da região
transcorreu sob o domínio da Capitania do
Ceará até o final do século XVII.
C) A mineração é considerada no processo
de ocupação regional como fator de
desencadeamento de uma nova corrente
migratória.

44. (Concurso Milagres/2018) As cidades,
quanto ao seu tamanho e importância,
organizam-se
hierarquicamente,
definindo suas áreas de influência.
Sobre a temática de rede e hierarquia
do estado do Ceará assinale o item
INCORRETO:

D) A cana-de-açúcar, com o passar dos anos,
se afirmou como a base econômica do
Cariri.
E) O povoamento do Cariri, sob o domínio da
Capitania de Pernambuco, não impediu o
contato da região com outros pontos do
Ceará.
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