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Geografia 

1 - América Latina e América Anglo-saxônica são divisões referente ao tipo de regionalização 

do continente americano que levam em consideração: 

A) O critério histórico-cultural, através do passado colonial 

B) O critério arqueológico, através do formato das terras. 

C) O critério físico-geográfico, através do formato das terras. 

D) O critério latino-americano, através da localização dos países no continente. 

 

2 - Características da colonização de povoamento ocorrida, por exemplo, no leste dos Estados 

Unidos: 

A) Ocupação familiar, com objetivo de estabelecer moradia. Produção destinada ao mercado 

interno. 

B) Ocupação familiar, com objetivo de estabelecer moradia. Produção destinada ao mercado 

externo. 

C) Ocupação familiar, com objetivo de estabelecer exploração. Produção destinada ao 

mercado interno. 

D) Ocupação familiar, com objetivo de estabelecer exploração. Produção destinada ao 

mercado externo. 

 

3 - Sobre a América Latina, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O passado colonial ainda se reflete no continente americano. A exploração econômica 

determinou o extermínio de muitos povos nativos. Apesar de os países latino-americanos 

terem conquistado a independência política, no campo econômico a herança colonial se faz 

presente na dependência dos países. A maior parte apresenta uma economia de base 

exportadora de produtos primários. A implantação da indústria foi tardia. 

B) O passado colonial ainda se reflete no continente americano. A exploração econômica 

determinou a continuação de muitos povos nativos. Apesar de os países latino-americanos 

terem conquistado a dependência política, no campo econômico a herança colonial se faz 

presente na dependência dos países. A maior parte apresenta uma economia de base 

exportadora de produtos primários. A implantação da indústria foi tardia. 

 

 



C) O passado colonial ainda se reflete no continente americano. A exploração econômica 

determinou o extermínio de muitos povos nativos. Apesar de os países latino-americanos 

terem conquistado a independência política, no campo econômico a herança colonial se faz 

presente na independência dos países. A maior parte apresenta uma economia de base 

exportadora de produtos primários. A implantação da indústria foi rápida e cedo. 

D) O passado colonial ainda não se reflete no continente americano. A exploração econômica 

determinou o extermínio de muitos povos nativos. Apesar de os países latino-americanos 

terem conquistado a dependência política, no campo econômico a herança colonial se faz 

presente na independência dos países. A maior parte apresenta uma economia de base 

exportadora de produtos primários. A implantação da indústria foi rápida e cedo. 

 

4 - Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A Amazônia possibilitava a comercialização dos produtos por meio dos portos, por isso, 

ali e em localidades próximas se estabeleceram os primeiros assentamentos coloniais, que 

deram origem a algumas cidades. 

B) Entre os anos 1930 e 1970, os países da América Latina viveram um processo de 

adensamento populacional acelerado que levou do campo para a cidade grande contingente 

de pessoas. Hoje, mais de 70% da população do continente é urbana. 

C) Desde a Segunda Guerra Mundial, ações empreendidas pelos governos de países 

considerados subdesenvolvidos, tais como campanhas de vacinação, melhorias na qualidade 

da água, coleta de esgoto e tratamento de muitas doenças, levaram a um declínio nas taxas de 

mortalidade na América Latina. 

D) A natalidade nos países da América Latina continuou alta até meados da década de 1970, 

o que manteve elevados índices de crescimento populacional. 

 

5 - “São caracterizados pela baixa pluviosidade (escassez de chuvas), grandes variações de 

temperatura entre o dia e a noite e baixa umidade do ar. Dependendo da localização, a 

temperatura média pode ser alta, média ou baixa. A vegetação é pobre e descontínua, 

aparecendo ervas, pequenos arbustos e cactáceas”. A qual clima se refere o texto? 

A) Climas áridos 

B) Climas quentes 

C) Climas das latitudes médias 

D) Climas polares 



 

Língua Inglesa 

6 - Sobre o vocabulário “The Bathroom” aprendido em sala de aula, nomeie os itens abaixo e 

marque a resposta correta: 

1 2 

  

3 4 

 

  

 

A) 1. mirror; 2. towel; 3. bath; 4. toothbrush 

B) 1. mirror; 2. towel; 3. toilet; 4. toothpast 

C) 1. ceiling; 2. bath; 3. toilet; 4. toothpast 

D) 1. ceiling; 2. towel; 3. toilet; 4. toothbrush 

 

7 - Em sala de aula aprendemos dois tipos de Tempos Futuros até o momento: GOING TO e 

WILL. De acordo com o seu aprendizado sobre o assunto, complete a sentença abaixo e 

marque a alternativa correta: 

 

“Quando comparamos o uso de Will e Going to no futuro em inglês podemos dizer que 

_________ é usado para falar de algo que, geralmente, vem acompanhado de expressões que 

indicam incerteza,  por exemplo, __________. Já ___________ é usado caso a pessoa que fala 

está certa do que vai fazer.” 

  

 

 



A) probably – Going to – Will  

B) probably – Will – Going to  

C) Going to – prabably – Will  

D) Will – probably – Going to 

 

8 - Complete as frases com Going to e marque a alternativa correta: 

 

“Peter _______________ a book. (to buy)” 

“Jake and Emma ____________ to the USA. (to travel)” 

 

A) Peter are going to buy a book / Jake and Emma is going to travelling to the USA. 

B) Peter is going to buying a book / Jake and Emma are going to travelling to the USA. 

C) Peter is going to buy a book / Jake and Emma are going to travel to the USA. 

D) Peter to be going to buy a book / Jake and Emma to be going to travel to the USA. 

 

9 - Complete as frases com Will ou Going to e marque a alternativa correta: 

 

“Sit down and I ______ get you an aspirin.” 

“Don't worry. I ______ help you.” 

“I feel really tired. I think I ______ go to bed.  

 

A) Going to – Going to – Will  

B) Will – Will  - Will     

C) Going to – Going to –  Going to 

D) Will – Going to – Going to 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 - Sobre o vocabulário “In the kitchen” aprendido em sala de aula, nomeie os itens abaixo 

e marque a resposta correta: 

1 2 

 

 

3 4 

 

 

 

A) 1. cooker; 2. refrigerator; 3. mixer; 4. table 

B) 1. cookie; 2. freezer; 3. slice; 4. chair 

C) 1. cookie; 2. refrigerator; 3. mixer; 4. table 

D) 1. cooker; 2. freezer; 3. mixer; 4. chair 

 

 

 

BOA SORTE!!! 


