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1. Leia o texto a seguir: 

De acordo com o edital, o alcance da premiação abrangerá projetos de 

instituições educacionais que demonstrem “mérito, eficácia e sucesso na valorização 

da história e da cultura dos afro-brasileiros e dos povos indígenas, evidenciando suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira nas áreas social, econômica  

e política”. Para os organizadores, a iniciativa reforça o compromisso firmado em 

tratados internacionais de combate ao racismo e à discriminação racial e integra a  

Década Internacional de Afrodescendentes, reconhecendo o esforço da comunidade 

escolar e das instituições com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, 

diversa e plural. 

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Iniciativas na educação em favor da igualdade racial serão premiadas, 2 ago. 2018. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2018/08/ 

iniciativas-na-educacao-em-favor-da-igualdade-racial-serao-premiadas>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Aponte os dois grupos étnico-raciais destacados no texto e explique os principais papéis 
desempenhados por eles no nordeste do Brasil na época colonial. 
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2. Leia o texto a seguir: 

Ministério da Agricultura da China (MoA) aprovou, na última quinta-feira (21), 

a importação de 10 variedades de soja e de milho geneticamente modificados para 

comercialização. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. China libera importação de produtos geneticamente modificados, 25 ago. 2014.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/08/china-libera-importacao-de-produtos-geneticamente-

modificados>. Acesso em: 4 out. 2018. 

No Brasil, as atividades agrícolas se desenvolvem em grandes, médias e pequenas propriedades. 
Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, indique quais tipos de produtores têm 
dificuldade de acesso a sementes modificadas, que otimizam a produção, e aponte o motivo disso, 
bem como a importância desses produtores para a economia brasileira. 
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3. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

Fortaleza (CE), 2013. 

A partir da década de 1970, houve um aumento significativo na quantidade de empresas instaladas 
no Nordeste. Além de alguns incentivos fiscais, outros fatores contribuem para isso e para o 
acelerado crescimento que vem sendo observado na região. Cite ao menos dois desses fatores. 
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4. Leia o texto a seguir: 

A greve dos caminhoneiros desde o início da semana, com bloqueio nas  

estradas, tem provocado transtornos em todo o País. Mesmo com o acordo firmado 

entre o Governo do Brasil e a categoria, nessa quinta-feira (24), a rotina dos brasileiros 

continua afetada. Alta nos preços dos alimentos, falta de combustível nas bombas  

e paralisação dos transportes públicos são algumas das consequências, que começam 

a atingir até as escolas. 

GOVERNO DO BRASIL. Saiba as consequências da greve dos caminhoneiros para a população, 25 maio 2018.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/05/saiba-as-consequencias-da-greve-dos-

caminhoneiros-para-a-populacao>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Em razão da greve conhecida como “crise do diesel”, diversos setores da economia e da sociedade 
sofreram impactos por dependerem de um determinado modal de transporte, que é o meio mais 
utilizado hoje no Brasil, principalmente para o transporte de cargas. Aponte qual é esse modal de 
transporte e cite ao menos uma das principais características desse modal. 
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5. Observe os gráficos a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

População absoluta  
dos estados nordestinos 

Densidade demográfica  
dos estados nordestinos 

  
Elaborados com base em IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 3 out. 2018. 

Aponte qual estado nordestinos tem a maior população absoluta e qual tem a menor. Também 
indique o que tem a maior densidade demográfica e o que tem a menor. 
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6. Leia os textos a seguir: 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores 2005 

Como resultado dos movimentos migratórios, em 2005, as pessoas não 

naturais do município de residência representavam 40,2% da população do País e as 

não naturais da Unidade da Federação de moradia, 16,3%. [...] A proporção de pessoas 

não naturais da Unidade da Federação de residência ficou em apenas 7,9% na Região 

Nordeste, situou-se em 23,0% na Norte e atingiu 36,5% na Centro-Oeste. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 2005. Disponível em: <http://bit.ly/2OyNmdv>. Acesso em: 21 out. 2018. 

 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores 2015 

Em 2015, as estimativas de migração mostraram que as pessoas não naturais 

em relação à Unidade da Federação de residência somavam um contingente de   

31,4 milhões, representando 15,3% da população do País. [...] A Região Nordeste, por 

sua vez, registrou os menores percentuais de pessoas não naturais, tanto em relação 

à Unidade da Federação (7,2%) como em relação ao município de residência (30,4%). 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 2015. Disponível em: <http://bit.ly/2OBJ4C7>. Acesso em: 21 out. 2018. 

A comparação entre os resultados das Pnads 2005 e 2015 sobre os fluxos migratórios do Nordeste 
revelam que os grupos migrantes: 

a) direcionaram-se predominantemente para as regiões Centro-Oeste e Sul. 

b) direcionaram-se predominantemente para o Nordeste, na busca de uma melhor qualidade 

de vida. 

c) que se dirigiram ao Nordeste constituem o menor contingente entre as regiões brasileiras. 

d) que se dirigiram ao Nordeste mudaram significativamente ao longo da década de amostragem 

das pesquisas. 
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7. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Elevador Lacerda, Salvador (BA), 2006. 

Três entre as dez maiores cidades brasileiras situam-se no litoral nordestino. As explicações para 
a alta densidade demográfica no litoral do Nordeste, quando comparada com a das demais 
localidades da região, ocorre por causa de fatores históricos da ocupação. Contudo, isso se reforça 
na atualidade em razão: 

a) da presença de indústrias e de serviços, concentradas nas grandes regiões metropolitanas. 

b) do clima litorâneo atrativo e das oportunidades informais de trabalho. 

c) da alta produção açucareira voltada ao mercado externo e das facilidades de escoamento. 

d) da alta da geração de empregos observada no Nordeste durante todo o século XX. 
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8. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Usina São Martinho, Pradópolis (SP), 2011. 

As agroindústrias representam a ligação entre as atividades agropecuárias e industriais. Indique, 
entre as características elencadas a seguir, qual delas representa a agroindústria no Brasil. 

a) A agroindústria é responsável pelo afastamento entre o campo e a cidade. 

b) A agroindústria não se estabelece no setor pecuário, mas somente no agrícola. 

c) A agroindústria industrializa produtos rurais, cultivados pela empresa ou comprados de 

fornecedores. 

d) Os fornecedores da agroindústria não recebem assistência técnica nem precisam alterar sua 

produção. 
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9. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

Porto de Manaus (AM), 2011. 

Sobre o modal de transporte aquaviário, ilustrado na fotografia apresentada, é possível afirmar 
que ele: 

a) é a principal matriz de transporte, responsável por mais de 50% do transporte de cargas no 

território brasileiro. 

b) utiliza comercialmente menos de 50% das vias internas navegáveis existentes no território 

brasileiro. 

c) é a matriz de transporte mais rápida, superando o transporte aéreo, rodoviário e ferroviário. 

d) só se estabelece por meio da cabotagem, de porto a porto, no território brasileiro. 
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10. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Caatinga, Queimadas (PB), 2016.  

O Sertão é a mais extensa das sub-regiões nordestinas e muito característico pela sua semiaridez. 
Entre outros, um dos fatores físicos que consegue explicar a semiaridez dessa sub-região é a: 

a) baixa latitude, ou seja, a proximidade com a linha do equador. 

b) presença de grandes rios, como o São Francisco e o Amazonas. 

c) extensiva produção açucareira, responsável pelo esgotamento do solo. 

d) presença de serras próximas ao litoral, que dificultam a passagem da umidade dos oceanos 

para o interior do continente. 


