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QUESTÃO 25 
 
O Mercosul foi constituído, em 1991, pelos seguintes países: 
 
a) Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia 
b) Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile 
c) Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai 
d) Brasil, Argentina e Uruguai 
 
 
QUESTÃO 26 
 
Os alimentos geneticamente modificados são também conhecidos como: 
 
a) chips 
b) transgênicos 
c) clonados 
d) biotecnológicos 
 
 
QUESTÃO 27 
 
O Brasil é dividido administrativamente em: 
 
a) 26 estados e um Distrito Federal 
b) 25 estados, um território e um Distrito Federal 
c) 23 estados, dois territórios e um Distrito Federal 
d) 27 estados 
 
 
QUESTÃO 28 
 
O primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura 
foi: 
 
a) Jorge Amado 
b) Eça de Queiroz 
c) José Saramago 
d) Paulo Coelho 
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QUESTÃO 29 
 
A respeito do rio São Francisco, é correto afirmar que, EXCETO: 
 
a) é conhecido como o rio da integração nacional. 
b) sua foz situa-se na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. 
c) a vinicultura é uma das atividades econômicas que se desenvolvem às 

suas margens. 
d) foi recentemente declarado pela Unesco patrimônio paisagístico mundial. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
O Protocolo de Kyoto tem o objetivo de: 
 
a) pôr fim à guerra do Afeganistão. 
b) combater a fome no mundo. 
c) formar uma aliança entre os países para o combate ao tráfico internacio-

nal de drogas. 
d) controlar a emissão de gases que causam o aquecimento da atmosfera 

terrestre. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
O processo de transferência, por meio de venda em leilão, de empresas públi-
cas para terceiros é conhecido como: 
 
a) comodato  
b) globalização 
c) privatização 
d) estatização 
 
 
QUESTÃO 32 
 
As alternativas abaixo estão relacionadas com a biodiversidade, EXCETO: 
 
a) buracos negros 
b) engenharia genética 
c) armas químicas 
d) ecossistemas 
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QUESTÃO 33 
 
A insurreição palestina contra a ocupação de territórios por Israel é conhecida 
como: 
 
a) guerra santa  
b) intifada 
c) cruzada 
d) rebelião 
 
 
QUESTÃO 34 
 
As afirmativas sobre a água doce estão corretas, EXCETO: 
 
a) A água é um bem renovável, mas limitado. 
b) A água tornou-se um recurso estratégico e seu uso deve ser controlado. 
c) A escassez de água pode levar a conflitos entre os países. 
d) Há uma tendência crescente de a produção de alimentos não depender 

do uso da água. 
 
 


