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Geografia 

1 –  Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A Índia apresenta importantes rios, como o Indo, o Ganges e o Bramaputra, que nascem 

do degelo do Himalaia e banham o norte, o noroeste e o nordeste do país. 

B) O relevo da Índia apresenta áreas montanhosas no extremo norte, que formam a 

Cordilheira do Himalaia, a mais alta cadeia montanhosa do planeta. 

C) A população indiana é predominantemente jovem (metade dos habitantes tem menos de 

25 anos) e rural. De acordo com dados de 2012, apenas 31% das pessoas moravam nas 

cidades. 

D) A Índia é o segundo maior país da Ásia monçônica não somente em extensão territorial, 

mas também em população. Com cerca de 1 bilhão de habitantes (2012), é o país mais 

populoso do planeta. É chamado por alguns de “país dos bebês”, pois aí são registrados, 

por dia, cerca de 50 mil nascimentos. 

 

2 –  Sobre a economia indiana, é CORRETO afirmar: 

A) Cerca de 70% da população vive no campo. A agricultura é uma atividade econômica de 

destaque na Índia. Aproximadamente três quintos da força de trabalho do país estão 

concentrados no espaço rural. A população numerosa obriga o país a produzir grande 

quantidade de alimentos para abastecer o mercado interno. 

B) Cerca de 50% da população vive no campo. A agricultura é uma atividade econômica de 

destaque na Índia. Aproximadamente três quintos da força de trabalho do país estão 

concentrados no espaço rural. A população numerosa obriga o país a produzir grande 

quantidade de alimentos para abastecer o mercado interno. 

C) Cerca de 70% da população vive no campo. A agricultura é uma atividade econômica de 

destaque na Índia. Aproximadamente seis quintos da força de trabalho do país estão 

concentrados no espaço rural. A população numerosa obriga o país a produzir grande 

quantidade de alimentos para abastecer o mercado interno. 

D) Cerca de 70% da população vive no campo. A agricultura é uma atividade econômica de 

destaque na Índia. Aproximadamente três quintos da força de trabalho do país estão 

concentrados no espaço rural. A população numerosa obriga o país a produzir uma menor 

quantidade de alimentos para abastecer o mercado interno. 

 

 



 

3 –  Em relação à Índia e seus aspectos econômicos é CORRETO afirmar: 

A) A agricultura indiana é predominantemente modernizada, com poucos setores 

tradicionais e de subsistência. São comuns o uso de máquinas e insumos com tecnologia. 

B) Cerca de 70% da população da Índia vive no campo e a agricultura é uma atividade 

econômica de destaque. Aproximadamente três quintos da força de trabalho do país estão 

concentrados no espaço rural. 

C) Um quarto da população possui a maioria das terras e condições financeiras para praticar 

a agricultura comercial, o que denota uma situação de igualdade agrária. 

D) A agricultura indiana possui papel de destaque na Ásia cerca de 70% da população 

trabalha no campo), chegando à metade da produção do continente e atrás apenas do 

Japão. 

 

4 –  Sobre os aspectos humanos do Japão é correto afirmar, EXCETO: 

A) A população japonesa cresceu muito após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento do 

número de nascimentos e a queda do número de mortes. A mortalidade foi reduzida graças 

à crescente industrialização do país no pós-guerra, como desenvolvimento da medicina e 

da indústria farmacêutica. 

B) O Japão apresenta as melhores condições de vida entre os países pesquisados pela ONU, 

possuindo as menores taxas de natalidade e mortalidade, reflexo da política de aumento 

do número de integrantes da família através de métodos contraceptivos. 

C) Nos últimos 30 anos a taxa de natalidade diminuiu no Japão, apresentando índice inferior 

ao de mortalidade. Em 2011, o crescimento da população japonesa atingiu o menor ritmo 

dos últimos 90 anos. Entre as causas do baixo crescimento da população estão o custo 

elevado para criar filhos, a maior presença feminina no mercado de trabalho e a 

disseminação de métodos contraceptivos. 

D) O envelhecimento da população japonesa, seguindo a tendência mundial dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, tem uma forte relação com a melhoria das 

condições de vida. O Japão é o país que possui a maior expectativa de vida do mundo: 

83,6 anos (2012). 

 

 

 



 

5 –  Foram ações provenientes da chamada “Era Meiji” no Japão: 

A) Fim do ensino obrigatório, criação do exército nacional e estímulos à indústria. 

B) Abertura dos portos, implantação do sistema financeiro e extinção do exército nacional. 

C) Abertura dos portos, implantação do sistema financeiro e extinção da rede de transportes. 

D) Abertura dos portos, criação do exército nacional e criação da Universidade de Tóquio. 

 

 

Língua Inglesa 

6 – De acordo com a forma interrogativa do Simple Past assinale a alternativa correta: 

A) Did you went to school yesterday? 

B) You went to school yesterday? 

C) Did you go to school yesterday? 

D) You go to school yesterday? 

 

7 –  De acordo com a forma negativa do Simple Past assinale a alternativa correta: 

A) We did not doing the homework last week. 

B) We did not did the homework last week. 

C) We don't doing the homework last week. 

D) We didn't do the homework last week. 

 

8 –  Complete as frases com Much ou Many e marque a alternativa correta: 

 

“I cannot see________ stars in the sky tonight.” 

“There was too____________noise in the streets.” 

“How__________eggs did the hens lay?” 

 

A) much – many – much  

B) many – many – much  

C) many – much – many  

D) much – much – many 

 



 

9 – Complete as frases com Few ou Little e marque a alternativa correta: 

 

“Do you know_________ words in English?” 

“He didn't eat_________meat.” 

“There isn't__________butter in the fridge.” 

 

A) little – few – little  

B) few – little – little  

C) little – few – few  

D) few – little – few 

 

10 – De acordo com o vocabulário The Groceries visto em sala de aula, a imagem abaixo se 

refere a uma seção de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) canned food 

B) fresh and meat 

C) grains 

D) Fruits and vegetables 

 

 

 

 

BOA SORTE!!! 


