
  
 

             

 

 

 

 

 
 
 

 

 
01. (Unemat)  Segundo Ross (1995), o relevo brasileiro 

apresenta grande variedade morfológica, decorrente, 
principalmente, da ação de agentes externos, sobre os agentes 
internos. 
Os agentes externos que mais participam da formação do relevo 
são:  
a) abalos sísmicos e vulcões.    
b) as erupções vulcânicas do passado e os raios solares.    
c) a erosão e umidade.    
d) o clima (temperatura, ventos, chuvas) e os rios.    
e) as intempéries e a ação antrópica.    
   

02. (Unemat)  Considerando os biomas mato-grossenses, 

assinale a alternativa que indica a sequência correta dos biomas 
interceptados pela linha, no sentido NE-SO. 
 

 
a) Pantanal, Cerrado, Amazônia.    
b) Amazônia, Pantanal, Cerrado.    
c) Pantanal, Amazônia, Cerrado.    
d) Amazônia, Cerrado, Pantanal.    
e) Cerrado, Amazônia, Pantanal.    
   
03. (Unemat)  Avalie as assertivas sobre as características da 

hidrografia brasileira. 
1. Na maior parte do Brasil os rios são perenes, mas há áreas 

de clima semiárido onde ocorrem os intermitentes. 
2. Todos os rios brasileiros possuem regime pluvial. 
3. Todas as grandes bacias hidrográficas são exorreicas, 

mesmo aquelas que têm rios que correm para o interior. 
4. As bacias hidrográficas brasileiras possuem grande potencial 

hidráulico, considerando que mais de 50% das terras 
brasileiras estão acima dos 200 m de altitude. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas.  
a) 1, 2.   b) 2, 3, 4.   c) 1, 2, 3.   d) 1, 3, 4.   e) 1, 2, 4.    
   

04. (Unemat)  Considere as seguintes afirmações sobre a 

população brasileira. 
I. A taxa de fecundidade e, consequentemente, de natalidade, 

vem declinando acentuadamente nas últimas décadas. 
II. Tem, gradativamente, aumentado a esperança de vida. 
III. O percentual de idosos em nosso País é mais elevado que 
em nações desenvolvidas. 
IV. Apresenta, nestas últimas décadas, redução da taxa de 
fertilidade. 
 

Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas II, III e IV estão corretas.    
b) Apenas I e III estão corretas.    
c) Apenas I, III e IV estão corretas.    
d) Apenas I, II e IV estão corretas.    
e) Apenas III e IV estão corretas.    
   

05. (Unemat)  O processo de urbanização e de industrialização 

gerou a concentração das atividades comerciais e dos serviços 
mais importantes em algumas cidades, acumulando capital e 
poder político nesses espaços urbanos, chamados de:  
a) conurbação.   c) megalópoles.   e) rede urbana.    
b) metrópoles.   d) cidades globais.    
   

06. (Unemat)  “A Região Metropolitana é uma região 

estabelecida por legislação estadual e constituída por 
agrupamentos de municípios limítrofes – não raramente 
conurbados – e integrados socioeconomicamente a uma cidade 
central, com serviços públicos e de infraestrutura comuns, ou 
necessidades de seu estabelecimento, em função de um 
sistema de conexão existente entre as unidades que a 
compõem”. 
 

A partir desta definição, assinale a alternativa que aponta a 
região metropolitana do Brasil que possui a maior e a menor 
participação em relação à população total do país.  
a) A maior é São Paulo e a menor é Rio de Janeiro.    
b) A maior é Rio de Janeiro e a menor é Belém.    
c) A maior é São Paulo e a menor é Curitiba.    
d) A maior é Rio de Janeiro e a menor é Salvador.    
e) A maior é São Paulo e a menor é Belém.     
   
07. (Unemat)  É a integração técnica intersetorial entre a 

agropecuária, as indústrias que produzem para a agricultura 
(máquinas e insumos) e as agroindústrias (que processam 
matérias-primas agropecuárias e as transformam em produtos 
industrializados como queijo, manteiga, óleos vegetais, extratos 
de tomate, suco de laranja, açúcar). 
O texto refere-se à/ao:  
a) indústria manufatureira.    
b) indústria maquinofatureira.    
c) mercantilismo.    
d) complexo agroindustrial.    
e) fordismo.    
   

08. (Unemat)  Sobre as características gerais do território mato-

grossense é correto afirmar.  
a) Está situado entre os trópicos, o que faz com que no Estado 

predominem climas temperados.    
b) Mato Grosso limita-se ao norte com Amazonas e Pará; a oeste 

com Rondônia e a República da Bolívia; a leste com 
Tocantins e Goiás; e ao sul com Mato Grosso do Sul.    

c) É o segundo Estado brasileiro em extensão territorial.    
d) O fuso horário de Mato Grosso está uma hora atrasado em 

relação a Londres.    
e) A totalidade do território mato-grossense está ao norte da 

linha do Equador, ou seja, no hemisfério meridional.    
   

09. (Unemat)  Analise as proposições sobre Indústria, Turismo e 

Comércio em Mato Grosso. 
I. No contexto da expansão capitalista no Brasil e da divisão 

regional do trabalho, Mato Grosso sempre teve sua economia 
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baseada no setor primário, destacando-se como fornecedor 
de matéria-prima para os centros de produção industrial, 
localizados, principalmente, na região Sudeste. 

II. A partir do final da década de 1990, o turismo passou a 
receber maior atenção do poder público, porém os resultados 
têm sido pontuais, pois não há uma continuidade das ações 
planejadas em cada governo. Ademais, o turismo não integra 
o planejamento macro de desenvolvimento do Estado, de 
modo que as ações são executadas de forma isolada das 
demais que impulsionam os setores da economia. 

III. Mato Grosso importa mais do que exporta. As importações 
são, principalmente, de produtos industrializados, enquanto 
exporta basicamente produtos primários. As importações 
geralmente são realizadas por empresas multinacionais que 
operam através da bolsa de mercadorias e futuros, que atua 
no mercado de commodities. 

IV. As belezas naturais e o patrimônio histórico-cultural 
representam o grande potencial turístico de Mato Grosso. O 
Pantanal, o Cerrado e a Amazônia oferecem atrativos 
naturais que podem ser transformados em produtos 
turísticos para segmentos que procuram o convívio com a 
natureza. 

 

Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas I e III estão corretas.    
b) Apenas I, III e IV estão corretas.    
c) Apenas I, II e IV estão corretas.    
d) Apenas III e IV estão corretas.    
e) Apenas II, III e IV estão corretas    
   
10. (Unemat)  A crosta terrestre é formada por rochas e minerais. 

Estas últimas podem ser definidas como agrupamentos de 
minerais que, por sua vez, são compostos de elementos 
químicos. 
Analise as proposições sobre as rochas, assinalando F para 
Falsa e V para Verdadeira. 
(     ) As rochas ígneas ou magmáticas formaram-se a partir do 

resfriamento e solidificação do magma, material em 
estado de fusão de que é constituído o manto. 

(     ) As rochas ígneas foram, originalmente, rochas magmáticas, 
sedimentares ou metamórficas que, pela ação do calor 
ou pela pressão existente no interior da Terra, 
adquiriram outra estrutura. 

(     ) As rochas sedimentares derivam de rochas que sofreram a 
ação de processos erosivos, como atividades realizadas 
pela água, pelo vento, por reações químicas e físicas e 
pela ação dos seres vivos. 

(   ) A areia, o calcário e o arenito são exemplos de rochas 
metamórficas. 
(     ) Originalmente, as rochas metamórficas foram magmáticas, 

sedimentares ou metamórficas, mas pela ação do calor 
ou pela pressão existente no interior da Terra, 
adquiriram outra estrutura. 

 

Assinale a alternativa correta.  
a) V, V, F, F, V   c) V, F, V, V, V   e) V, F, V, F, V    
b) F, V, F, V, F   d) F, V, V, V, F    
  

11. (Unemat)  Leia o texto. 

 
É o bioma mais jovem da Terra. Suas áreas de 

ocorrência são as regiões próximas ao oceano ártico [...]. Possui 
ecossistemas cuja composição botânica é influenciada pelas 
condições do solo e do clima. O solo fica congelado a maior 
parte do ano [...] a temperatura mais alta não ultrapassa os 10 
ºC. Suas principais espécies são os musgos e os líquens, 
plantas rasteiras, pois as árvores não sobrevivem nesse tipo de 
clima. 
A que bioma terrestre o texto se refere?  
a) Floresta temperada.   c) Tundra.   e) Taiga ou Floresta Boreal. 
b) Pradarias.                  d) Estepes.      

 12. (Unemat)  Em relação às fases do capitalismo e suas 

características, enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 
Coluna I - Fases do Capitalismo 

I. Comercial    II. Industrial    III. Financeiro 
 

Coluna II – Características 

(     ) Segunda Revolução Industrial ou Tecnológica, o capitalismo 
se tornou monopolista. Empresas ou países 
monopolizaram o comércio; os bancos adquiriram cada 
vez mais importância; o capital financeiro passou a 
dominar e a controlar a economia dos países; domínio 
das transnacionais. 

(   ) Ressurgimento dos Centros urbanos e intensificação do 
comércio; acumulação de recursos; inovações nos 
transportes marítimos, nos armamentos e nas técnicas 
de navegação; expansão comercial do final do século 
XIV e início do século XV. 

( ) Forte mecanização, abrangendo diversos setores da 
economia. As fábricas empregavam grande número de 
trabalhadores. 

 

Assinale a alternativa correta.  
a) III, II e I.   b) I, II e III.   c) III, I e II.   d) II, I e III.  e) I, III e II.  
 

13. Analise as afirmativas sobre o potencial econômico do 

estado de Mato Grosso. 
I – Mato Grosso se destaca no cenário econômico nacional por 
ser grande produtor de soja, cereais e algodão, além de possuir 
grande rebanho bovino. 
II – O setor de serviços, responsável por 55% do Produto Interno 
Bruto (PIB) estadual, está diretamente ligado à agropecuária. 
III – Na Região Centro-Oeste, o PIB de Mato Grosso é superior 
apenas ao de Mato Grosso do Sul. 
IV – O turismo em Mato Grosso é impulsionado pelas belezas 
naturais do estado, com destaque para o Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães. 
V – O setor industrial está em constante expansão, sobretudo os 
segmentos alimentício, couro-calçadista e celulose. 
 
Portanto, as afirmativas corretas são: 
a) Somente as alternativas I e II 
b) Somente as alternativas I e IV 
c) As alternativas I, II, IV e V 
d) As alternativas I, IV e V 
e) Todas as alternativas 
 
14. No que se refere aos aspectos populacionais de Mato 

Grosso, marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para 
as falsas. 
a) Com aproximadamente 3 milhões de habitantes, o estado de 
Mato Grosso é o mais populoso da Região Centro-Oeste. 
b) Mato Grosso é um estado extremamente povoado, visto que 
sua densidade demográfica (população relativa) é alta. 
c) Nas últimas décadas, Mato Grosso recebeu diversos fluxos 
migratórios, principalmente de gaúchos e paulistas. 
d) Campo Grande, capital de Mato Grosso, é a cidade que 
possui a maior concentração populacional do estado. 
e) O estado abriga várias tribos indígenas, com destaque para o 
Parque Nacional do Xingu. 
 
15. No estado de Mato Grosso é possível encontrar três tipos de 

biomas. Marque a alternativa que indica as paisagens vegetais 
existentes no território mato-grossense. 
a) Caatinga, Mata dos Cocais e Mata Atlântica 
b) Mata de Araucárias, Zona Litorânea e Manguezal 
c) Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal 
d) Floresta Amazônica, Pantanal e Caatinga 
   
  


