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1. (Ifsul 2015)   

 
 
As manifestações públicas que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos meses levaram às ruas 
grupos que defendem a volta do regime militar. Provavelmente, eles não têm conhecimento do 
Ato Institucional nº 5 (AI 5), instituído nesse período, o qual alterou a vida de milhões de 
brasileiros ao  
a) radicalizar o poder gerado pelo golpe político-militar de abril de 1964, com a anuência e o 

fortalecimento do Congresso Nacional.    
b) aumentar o volume de impostos e a consequente falência de um grande número de 

pequenas e médias empresas.    
c) produzir um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros, dando poder de exceção aos 

governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime.    
d) obrigar a transmissão, por todas as emissoras de rádio, do programa "A Voz do Brasil" e do 

horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.    
   
2. (Unicamp 2016)  A Constituição Federal promulgada em 1988 define que a República 
Federativa Brasileira compreende a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os 
municípios, todos autônomos. 
 
Das alternativas abaixo, aponte aquela que apresenta corretamente atribuições que são de 
competência exclusiva da União.  
a) Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano.    
b) Explorar os serviços e instalações nucleares e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a 

lavra e o enriquecimento de minérios nucleares.    
c) Instituir as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões 

administrativas constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.    
d) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, serviços 

públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo.    
   
3. (Fgv 2016)   



 
 
A Operação Lava Jato é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. 
Ela partiu do inquérito sobre uma rede de doleiros que lavava dinheiro em vários Estados e 
identificou um vasto esquema de corrupção envolvendo empreiteiras, funcionários estatais e 
políticos de vários partidos. 
 
Sobre o funcionamento desse esquema de corrupção, assinale V para a afirmação verdadeira 
e F para a falsa. 
 
(     ) Grandes empreiteiras, organizadas em cartel para substituir uma concorrência real por 

uma concorrência aparente, pagavam propina para altos executivos da Petrobrás e 
outros agentes públicos, para facilitar seus negócios com a estatal. 

(     ) Diretores e funcionários da Petrobrás se omitiam em relação ao cartel e o favoreciam, 
aprovando contratos superfaturados que permitiam desviar recursos dos cofres da 
estatal. 

(     ) Partidos políticos responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobrás se beneficiavam 
com o esquema na estatal, o qual envolveu diversos políticos que cometeram ou se 
associaram a atos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

 
As afirmações são, respectivamente,  
a) V, V e V.    
b) F, V e V.    
c) V, F e V.    
d) F, V e F.    
e) V, F e F.    
   
4. (Uerj 2016)  No mapa abaixo, o território brasileiro foi redividido em apenas cinco unidades 

federativas, todas com população equivalente, em torno de 40  milhões de pessoas. 

 



 
 
Considerando a realidade atual do Brasil, essa redivisão territorial também igualaria a seguinte 
característica socioespacial:  
a) nível de renda por habitante    
b) oferta de água por domicílio    
c) produção de alimentos por área    
d) proporção de eleitores por senador    
   
5. (Upf 2015)  Sobre a organização política e administrativa do Brasil, assinale a alternativa 
correta.  
a) A partir da Constituição de 1988, o território brasileiro é constituído por 26 estados, pelo 

Distrito Federal e pelo Território independente de Fernando de Noronha.    
b) Os municípios apresentam, necessariamente, áreas urbanas e rurais e são as unidades 

políticas de maior hierarquia na organização político-administrativa do Brasil.    
c) O Distrito Federal, que abriga a sede do governo federal, fica no estado de Goiás e está 

dividido em 35 municípios.    
d) Conforme regulamentação da Constituição de 1988, a faixa de fronteira abrange uma área 

de 50 quilômetros de largura e está situada ao longo das divisas entre os estados da 
federação. Serviços, obras e explorações que ocorrem nesse local são de competência dos 
governadores dos estados.    

e) O território brasileiro está organizado em cinco macrorregiões com características 
semelhantes a partir de critérios definidos pelo IBGE, sendo que, delas, a Norte é a mais 
extensa e menos densamente povoada.    

   
6. (Pucrs 2015)  Observe o mapa do Brasil abaixo: 
 



 
 
Considerando as mudanças na divisão política do território brasileiro, as áreas identificadas 
com os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, ao  
a) antigo território federal do Acre, ao antigo estado do Pará e ao antigo estado do Tocantins.    
b) antigo território federal de Roraima, ao atual estado de Goiás e ao atual estado do Mato 

Grosso.    
c) atual estado do Amapá, ao antigo território federal de Rondônia e ao atual estado de 

Tocantins.    
d) atual estado de Rondônia, ao antigo estado do Mato Grosso e ao atual estado de Goiás.    
e) atual estado de Roraima, ao antigo território federal do Amapá e ao atual estado do Mato 

Grosso do Sul.    
   
7. (Ufrgs 2015)  Considere as afirmações abaixo, sobre as fronteiras brasileiras. 
 

I. A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) corresponde a 200  milhas marítimas, das quais 12  

milhas compreendem o mar territorial. 

II. A Faixa de Fronteira é a faixa interna de 150km  de largura, paralela à linha divisória 

terrestre do território nacional, que engloba a área total ou parcial dos municípios brasileiros. 
III. A legislação brasileira atuaI considera território nacional as áreas de propriedade de 

brasileiros natos em países limítrofes ao Brasil. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
   
8. (Cefet MG 2014)  A questão refere-se à imagem abaixo 
 



 
 
A elaboração regional do país nos chamados “Quatro Brasis”, tinha como objetivo  
a) destacar a elevada densidade demográfica na porção sul do Brasil.    
b) atualizar a proposta do IBGE a partir de dados econômicos recentes.    
c) facilitar o uso popular da divisão oficial pela fusão de espaços similares.    
d) propor a adoção de um modelo para fins de implementação de recursos da União.    
e) revelar a diferenciação interna do desenvolvimento técnico-informacional.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a notícia para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no 
Brasil 
 
Mais de 1 milhão de pessoas participaram de protestos em várias cidades do Brasil nesta 
quinta-feira [20.06.2013]. Os protestos ocorreram em várias capitais e centenas de cidades nas 
cinco regiões do país. Ao todo, 388 cidades tiveram manifestações, incluindo 22 capitais. 
(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.)   
 
 
9. (Unesp 2014)  Os protestos que tomaram as ruas do Brasil durante o mês de junho de 2013 
foram originalmente motivados por problema que aflige grande parte da população que vive 
nas grandes cidades do país, a saber,  
a) o aumento do desemprego e a precarização do trabalho.    
b) o alto custo e a má qualidade do sistema público de saúde.    
c) o aumento da violência urbana e o alto custo da segurança pública.    
d) a falta de vagas na educação básica e a precarização do sistema público de ensino.    
e) o alto custo e a má qualidade do sistema público de transporte.    
   
10. (Ufsm 2013)  Em 11 de dezembro de 2011, foi realizado, em todo o estado do Pará, um 
plebiscito para decidir se o território paraense se manteria homogêneo ou se seria dividido em 
três novos estados, criando os estados do Tapajós, Carajás e mantendo o estado do Pará, que 
diminuiria sua extensão territorial. O resultado final da consulta pública decidiu que o estado do 
Pará não seria dividido. 
 



Nesse sentido, caso fosse aprovada a divisão, é correto afirmar: 
 
I. A Floresta Amazônica passaria a receber um maior volume de recursos para sua 

conservação. 
II. O estado do Tapajós apresentaria o maior número de terras indígenas e áreas protegidas. 
III. Dentre os estados da Região Norte, Carajás apresentaria os maiores problemas ambientais 

decorrentes da mineração. 
 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas I e II.    
c) apenas II e III.    
d) apenas III.    
e) I, II e III.    
   
11. (Uern 2012)  Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a divisão regional do 
Brasil, utilizando como critérios características históricas e econômicas. Desta forma, o Brasil 
poderia ser dividido em três regiões geoeconômicas: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia.  
 

 
 
Analisando essa divisão em comparação com a do IBGE, nota-se que todos os estados do  
a) Nordeste, pela divisão do IBGE, encontram-se em apenas um Complexo Regional.    
b) Sul (IBGE) encontram-se no Complexo Regional Centro-Sul.    
c) Sudeste encontram-se no Complexo Regional do Centro-Sul.    
d) Norte (IBGE) estão localizados no Complexo Regional da Amazônia.    
   
12. (Unesp 2011)  O mapa representa a “Amazônia Azul”, uma área de aproximadamente 4,5 
milhões de km2, traçada ao longo do litoral brasileiro. 
 



 
 
Sobre a “Amazônia Azul”, pode-se afirmar que:  
a) é uma área que o Brasil delimitou para opor-se à salvaguarda e à exploração dos recursos 

naturais.    
b) é uma região onde a exploração pesqueira está embargada para permitir a exploração do 

pré-sal.    
c) foi criada para que os recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva –ZEE sejam 

exclusivamente pescados por navios fábricas.    
d) essa demarcação objetivou delimitar áreas de pequeno interesse comercial e assegurar os 

impostos para todos os estados da União.    
e) nessa área, o Brasil pretende exercer seus direitos de soberania ou jurisdição para melhor 

salvaguardar e explorar os recursos naturais nela existentes.    
   
13. (Puccamp 1994)  A constituição do Brasil, promulgada em 1988, alterou a divisão territorial 

do País criando Estados, anexando territórios e transformando território em Estado. Assim, a 

Região  

a) Centro-Oeste foi a que mais modificou, pois teve anexado, o estado de Tocantins.    
b) Sul não sofreu nenhuma modificação, enquanto a região Sudeste teve o estado do Espírito 

Santo incorporado à sua área.    
c) Norte e a Centro-Oeste foram as que tiveram sua área mais modificada, porque a Região 

Norte foi acrescida do Estado do Acre e a Região Centro-Oeste, do Estado de Tocantins.    
d) Nordeste sofreu pequena alteração, com a anexação do antigo território de Fernando de 

Noronha ao Estado de Pernambuco.    
e) Sudeste e a Centro-Oeste não sofreram modificações.    
   
14. (Ufg 2014)  Observe a tira e leia o texto a seguir. 
 



 
 
“... quem é excluído do transporte, porque não tem dinheiro para a passagem, é excluído da 
cidade... a gente entende isso como crucial, como luta do direito à cidade. O transporte é um 
direito que dá acesso a vários outros direitos: educação, saúde, moradia, trabalho...” 
 
JORNAL DO BRASIL, Rio Janeiro, 26 out. 2013. (Adaptado). 
 
 
O MPL (Movimento do Passe Livre) trouxe à tona o debate sobre o transporte coletivo urbano 
no Brasil, além de ter tido um importante papel na disseminação de protestos e reivindicações 
ao longo do ano de 2013. Por meio das manifestações nas ruas dos grandes centros urbanos, 
outras bandeiras surgiram, com e sem afinidades ideológicas entre si. Considerando o exposto, 
 
a) cite apenas dois fatores que influenciam a qualidade do transporte público urbano e 

metropolitano, denunciados pelo MPL.  
b) apresente apenas um exemplo de reivindicação política, não articulada a movimentos 

sociais, que estimulou a reunião de jovens, conforme ilustrado na tira, no contexto das 
manifestações de 2013.  

   
15. (Ufmg 2013)  Analise este mapa: 
 

 
 
Considerando a forma do território brasileiro, mais extenso ao norte no sentido leste-oeste, e 



afunilado ao sul, 
a) APRESENTE uma razão histórico-geográfica que justifica a maior extensão ao norte, no 

sentido leste-oeste, do território brasileiro. 
b) CITE uma vantagem da posição e da forma geográficas do território brasileiro quanto aos 

fusos horários e às condições climáticas.  
c) Leia esta afirmativa: “No mundo contemporâneo é vantajoso ser um país de dimensões 

continentais, como o caso do Brasil”. Você concorda com esta afirmativa? JUSTIFIQUE sua 
resposta.  

   
16. (Pucrj 2008)   

 
 
O processo de organização político-territorial dos Estados nacionais é bastante dinâmico, na 

história das sociedades ocidentais. 

No caso brasileiro, a reordenação do seu espaço territorial poderá acarretar transformações 

expressivas no contexto da representação político-administrativa do país. A partir dessa 

afirmação, identifique e explique: 

a) um impacto político sobre o poder público brasileiro, na esfera federal, com a definição dos 

novos estados na macrorregião Norte do país; 

b) um impacto sobre os recursos públicos dos estados nortistas do Pará e do Amazonas com a 

consolidação das novas organizações político-administrativas na região.  

 


