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PROFESSOR DE NIVELAMENTO 
 
11) O estado de Santa Catarina caracteriza-se, 
dentre outras particularidades, pela diversidade 
étnica de sua população. 
 

 Nesse sentido, sobre a constituição da popu-
lação de Santa Catarina é correto afirmar,    
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Parte da população catarinense é formada 

por japoneses que se fixaram no litoral, culti-
vando alho e maçã. 

B ⇒⇒⇒⇒ Parte da população catarinense é formada 

por açorianos que se estabeleceram no Planalto 
Norte. 

C ⇒⇒⇒⇒ Parte da população catarinense é formada 

por poloneses que chegaram ao Sul do Estado, 
ocupando os vales dos rios Tubarão, Urussanga 
e Araranguá. 

D ⇒⇒⇒⇒ Parte da população catarinense é formada 

por alemães, cujos descendentes permanece-
ram principalmente em Blumenau, Brusque, 
Joinville e Jaraguá do Sul. 

E ⇒⇒⇒⇒ Parte da população catarinense é formada 

por alemães, cujos descendentes permanece-
ram principalmente no Oeste catarinense. 
______________________________________ 
 
12) A população da Terra não está distribuída 
igualmente em todas as partes do globo. Ao 
contrário, há excesso de gente em algumas 
regiões e falta em outras. O relevo, o clima, a 
vegetação e os rios exercem influência sobre a 
distribuição dos grupos humanos. As regiões 
facilmente ocupadas pelo homem são denomi-
nadas ecúmenas. Aos vazios demográficos 
chamamos de regiões anecúmenas, isto é, de 
difícil ocupação humana.  
 

 Nesse sentido, sobre a localização dos gran-
des vazios demográficos mundiais, é possível 
afirmar que se encontram: 
 

l nas áreas das florestas equatoriais. 
  

ll 
 

nas planícies deltaicas e vales fluviais do 
Extremo Oriente. 

  

lll nas altas cadeias de montanhas. 
  

lV 
 

nos grandes desertos e nas zonas pola-
res. 

  

V nas áreas urbano-industriais da Europa. 
 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV   D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  V   C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

13) Acerca da área de atuação da Ecologia, 
assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A Ecologia tem como foco de estudo ex-

clusivamente os animais e as relações que os 
mesmos estabelecem entre si. 

B ⇒⇒⇒⇒ Nos ecossistemas, fatores tais como: tem-

peratura, luz, umidade, solo e água não têm 
nenhuma relevância para a sobrevivência das 
espécies. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ecologia e ecossistema são campos de 

estudo totalmente diferenciados entre si, apesar 
da semelhança dos nomes. 

D ⇒⇒⇒⇒ Na natureza não se encontram associa-

ções de animais e vegetais e nem de vegetais 
com animais. 

E ⇒⇒⇒⇒ A Ecologia estuda as relações entre os 

seres vivos e destes com o meio em que vivem. 
______________________________________ 
 
14) No século XX o governo brasileiro implantou 
a política indigenista sobre a qual é correto 
afirmar que: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ desenvolveu serviços de proteção ao silví-

cola, determinando que os mesmo fossem diri-
gidos por representantes dos grupos indígenas. 
B ⇒⇒⇒⇒ proporcionou emancipação jurídica aos 

indígenas, equiparando-os durante todo o pe-
ríodo aos cidadãos não índios. 

C ⇒⇒⇒⇒ preocupou-se com a demarcação de ter-

ras indígenas, sem conseguir protegê-las de 
invasores não índios. 

D ⇒⇒⇒⇒ possibilitou a criação de comissões ofi-

ciais comandadas por membros da Igreja Cató-
lica para contato com grupos indígenas. 

E ⇒⇒⇒⇒ criou órgãos federais gerenciados pelos 

próprios indígenas para solucionar os proble-
mas de invasões de terra. 
______________________________________ 
 
15) No fim do século XIX e inicio do século XX o 
crescimento da economia brasileira foi nitida-
mente caracterizado pelo ciclo: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ do café. 

B ⇒⇒⇒⇒ da borracha. 

C ⇒⇒⇒⇒ do algodão. 

D ⇒⇒⇒⇒ do trigo. 

E ⇒⇒⇒⇒ da soja. 
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16) Assinale a alternativa correta que completa 
as lacunas das frases a seguir. 
 
 Pessoas portadoras de deficiência auditiva 
não conseguem ______ os sons com nitidez.  
 

 Atualmente, muitos países passaram a com-
bater o ______ de drogas com mais rigor.  
 

 O juiz ______ rigorosa multa aos infratores.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ discriminar  -  tráfico  -  infligiu  

B ⇒⇒⇒⇒ discriminar  -  tráfico  -  infringiu  

C ⇒⇒⇒⇒ descriminar  -  tráfego  -  infringiu  

D ⇒⇒⇒⇒ descriminar  -  tráfego  -  infligiu 

E ⇒⇒⇒⇒ descriminalizar  -  tráfico  -  infringiu 

______________________________________ 
 
17) Nos últimos anos a telefonia celular tornou-
se acessível a uma parcela significativa da po-
pulação brasileira. Para seu uso adequado al-
gumas regras devem ser seguidas: 
Evite andar com o celular pendurado na calça.  
Guarde-o na mochila. É possível escutá-lo do 
mesmo jeito. 
Desligue o aparelho celular durante as aulas, 
em cinemas e teatros. Você pode acessar a 
caixa postal e ouvir as mensagens posterior-
mente. 
Evite usar o celular em ruas movimentadas, 
você corre o risco de se distrair e ser assaltado. 
Não fique horas falando ao celular com a mes-
ma pessoa. Ela pode ter outros compromissos. 
 

 Um dos fatores de coerência textual é a uni-
formidade de tratamento. Assinale a alternativa 
onde a reescritura da segunda recomendação 
NÃO respeita esse fator.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Desliga o aparelho celular durante as au-

las, em cinemas e teatros. Tu podes acessar a 
caixa postal e ouvir as mensagens posterior-
mente. 

B ⇒⇒⇒⇒. Desliguem o aparelho celular durante as 

aulas, em cinemas e teatros. Vocês podem  
acessar a caixa postal e ouvir as mensagens 
posteriormente. 

C ⇒⇒⇒⇒. Desligue o aparelho celular durante as 

aulas, em cinemas e teatros. Você pode aces-
sar a caixa postal e ouvir as mensagens poste-
riormente. 

D ⇒⇒⇒⇒ Desliguemos o aparelho celular durante as 

aulas, em cinemas e teatros. Nós podemos  
acessar a caixa postal e ouvir as mensagens 
posteriormente. 

E ⇒⇒⇒⇒ Desligai o aparelho celular durante as au-

las, em cinemas e teatros. Vós podeis acessar a 
caixa postal e ouvir as mensagens posterior-
mente 

18) Marcelo tem cinco camisas: uma preta de 
mangas curtas, uma preta de mangas compri-
das, uma azul, uma cinza e uma vermelha; e 
quatro calças: uma bege, uma azul, uma branca 
e uma marrom.  
 

 De quantas maneiras diferentes ele pode se 
vestir com uma camisa e uma calça de cores 
distintas? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 17 

B ⇒⇒⇒⇒ 12 

C ⇒⇒⇒⇒ 24 

D ⇒⇒⇒⇒ 20 

E ⇒⇒⇒⇒ 30 

 
______________________________________ 
 
19) Um dos lados de um terreno mede 42,5m de 
comprimento e o outro lado é 2,5m maior. Para 
cercar este terreno com duas voltas de arame 
são necessários: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 305 metros de arame. 

B ⇒⇒⇒⇒ 370 metros de arame. 

C ⇒⇒⇒⇒ 375 metros de arame. 

D ⇒⇒⇒⇒ 175 metros de arame. 

E ⇒⇒⇒⇒ 350 metros de arame. 

 
______________________________________ 
 
20) Especialistas afirmam que a base de nossa 
saúde está na alimentação e uma dieta rica em 
verduras, legumes e frutas é quase uma garan-
tia de uma boa qualidade de vida.  
 

 Esta proposta de alimentação saudável enfa-
tiza o consumo de alimentos orgânicos, que 
podem ser definidos como os (...) 
 

 A alternativa correta que completa o enun-
ciado acima é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ que apresentam baixos teores de açúcar e 

gordura. 

B ⇒⇒⇒⇒ cultivados sem uso de adubos químicos 

ou agrotóxicos, com tecnologias que respeitam 
a legislação ambiental. 

C ⇒⇒⇒⇒ que possuem propriedades capazes de 

prevenir e curar algumas doenças. 

D ⇒⇒⇒⇒ produtos naturais, integrais e alternativos 

cuja ingestão deve ser feita in natura. 
E ⇒⇒⇒⇒ produzidos em água tratada com produtos 

químicos e que dispensam plantio na terra. 
 

 


