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APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: O processo de integração funcional, que ocorre entre dois ou mais núcleos urbanos limítrofes cuja 

população compartilha a infraestrutura urbana e a rede de distribuição de bens e serviços, provoca uma dinâmica 

de fluxos, na qual muitos trabalhadores se movimentam diariamente entre os municípios da região 

metropolitana, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho. Esse movimento pode ser denominado 

migração: 

 

Alternativa correta: pendular        

  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

As migrações pendulares são aquelas migrações temporárias em que a pessoa se movimenta diariamente entre os 

municípios da metrópole, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho ou de estudos. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: -  No que diz respeito aos modais de transporte e aos eixos de circulação de pessoas e mercadorias 

no Brasil, a única alternativa considerada verdadeira é: 

 

Alternativa correta: ANULADA 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (  ) MÚSICA  (  ) SAÚDE 

QUESTÃO: O fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica e responsável por provocar queda brusca 

de temperatura e ventos frios na Centro-Oeste do Brasil é chamado de: 

 

Alternativa correta: friagem 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A friagem é um fenômeno caracterizado pela passagem da massa de ar polar atlântica na região Centro-Oeste e 

consequente diminuição das temperaturas na região. 
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APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Sudene, Sudam e Codevasf são exemplos de:  

 

Alternativa: órgãos de desenvolvimento regional  

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A concentração do parque industrial e dos investimentos no Sudeste acentuou as desigualdades regionais e 

influenciou a criação de uma política federal de planejamento econômico, com vistas a estimular o 

desenvolvimento das demais regiões do país. O resultado disso foi a criação de superintendências de 

desenvolvimento regional e outros órgãos que atuaram no mesmo plano. Alguns deles foram extintos e outros 

transformados em agências de desenvolvimento a partir dos anos 1990. Assim, Sudene, Sudam e Codevasf são 

exemplos de órgãos de desenvolvimento regional. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (X) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente da oferta interna de energia por fonte no Brasil 

é: 

 

Alternativa: carvão mineral; hidráulica; petróleo, gás e derivados  

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O Brasil possui uma estrutura de oferta interna de energia comandada pelas fontes não renováveis, mas com 

expressiva participação das renováveis no conjunto total. Tal condição decorre de variados atributos territoriais 

que colocam o país em posição vantajosa quando comparado a outros. Quando analisamos mais detalhadamente 

a participação das fontes na oferta interna de energia, sejam elas renováveis ou não, observamos que a liderança 

é do petróleo, gás natural e derivados, com expressivas participações da biomassa e da hidráulica, sendo o 

carvão mineral de pequena monta. 

Assim, dentre as opções oferecidas ao candidato, a única que apresenta a correta ordem crescente de participação 

na oferta interna de energia do Brasil é a da letra D. 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação  (X) MÚSICA  (X) SAÚDE 

QUESTÃO: O período entre 1968 e 1973, conhecido como "milagre econômico brasileiro", permitiu um 

acelerado crescimento da economia brasileira. 

Nesse período, diversos programas na área de transportes, infraestrutura e energia foram implementados, 

visando a acabar com a estagnação e estimular o desenvolvimento do país. 

Dentre os projetos iniciados no período citado acima, a única alternativa correta é 

 

Alternativa: Usina de Itaipu 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Um dos grandes projetos energéticos do país, iniciado no período militar, foi a construção da Usina de Itaipu. 
 

 

 


