
Polícia Militar do Estado do Paraná

PM-PR
Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar

Volume I

AG080-N9-A



Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/12/1998.
Proibida a reprodução, total ou parcialmente, sem autorização prévia expressa por escrito da editora e do autor. Se você 

conhece algum caso de “pirataria” de nossos materiais, denuncie pelo sac@novaconcursos.com.br.

www.novaconcursos.com.br

sac@novaconcursos.com.br

OBRA

Polícia Militar do Estado do Paraná

Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar

EDITAL nº 01-CADETE PMPR-2020

AUTORES
Literatura Brasileira - Profª Ana Maria B. Quiqueto

Língua Portuguesa - Profª Zenaide Auxiliadora Pachegas Branco
Língua Estraneira Moderna - Inglês - Profª Katiuska W. Burgos General

Língua Estraneira Moderna - Espanhol - Profª Katiuska W. Burgos General
Matemática - Profº Bruno Chieregatti e Joao de Sá Brasil

Biologia - Profª Renata Benito Pettan

PRODUÇÃO EDITORIAL/REVISÃO
Elaine Cristina
Christine Liber

DIAGRAMAÇÃO
Thais Regis

Renato Vilela

CAPA
Joel Ferreira dos Santos



APRESENTAÇÃO

PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.

A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas. 
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público. 
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria 
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a 
preparação é muito importante. 
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos 
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado. 
Estar à frente é nosso objetivo, sempre. 
Contamos com índice de aprovação de 87%*. 
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta. 
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos. 
Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online, 
questões comentadas e treinamentos com simulados online. 
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida! 
Obrigado e bons estudos!

*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.

CURSO ONLINE

PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte

PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado 
no site.
O código encontra-se no verso da capa da 
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19

PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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dessas avaliações;  Avaliação de operações realizadas sobre textos, tais como paráfrase, síntese, continuidade 
etc.;  Comparação entre textos, considerando o gênero, a abordagem dos temas, a organização textual e uso de 
recursos linguísticos; Identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinados 
contextos; Identificação dos recursos coesivos do texto (expressões, formas pronominais, relatores) e das 
relações de sentido que estabelecem...................................................................................................................................................... 01
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coerência do texto; Uso adequado de recursos coesivos; Domínio da língua culta contemporânea: normas de 
concordância, regência e colocação, além de uso de vocabulário adequado; Domínio de estruturas sintáticas 
próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, tendo em vista um máximo de clareza e precisão;  
Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor.............................................................................................. 117
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O conhecimento da Matemática precisa ir além da memorização de regras e dos cálculos mecânicos com 
números. É necessário que as candidatas e os candidatos saibam fazer conexões entre as diferentes facetas 
de um mesmo conceito, possibilitando uma visão ampliada do saber matemático envolvido no estudo deste. 
Assim, o enfoque pretendido não estará na avaliação de uma determinada técnica, mas sim na descrição 
matemática que essa técnica apresenta. Diante disso, nossa proposta de avaliação estará fundamentada na 
análise de conceitos matemáticos formados pelo estudante e nas ferramentas necessárias ao seu entendimento, 
sem que seja dada ênfase à memorização de fórmulas e cálculos mecânicos, priorizando-se a capacidade de 
raciocínio e a argumentação matemática. Na primeira fase, o objetivo é avaliar a candidata e o candidato quanto 
ao domínio e utilização da linguagem matemática como elemento para a descrição de conceitos, bem como 
quanto à capacidade de aplicação à resolução de problemas. Na segunda fase, além dos aspectos listados 
como objetivos da primeira fase, pretende-se também avaliar a candidata e o candidato quanto ao domínio 
de ferramentas e procedimentos mais abstratos, necessários ao aprofundamento da Matemática desenvolvida 
nas áreas de ciências exatas e tecnológicas, exigindo-se maior refinamento no conhecimento, no uso dos 
conceitos e técnicas e nas justificativas matemáticas apresentadas no processo de solução de um problema. 
Estudo de Funções e Sequências O conceito matemático de função tem papel de grande destaque em várias 
áreas do conhecimento, por servir de ferramenta na modelagem de problemas e fornecer formas eficientes 
de estudá-los. Frequentemente, o comportamento de uma função é mostrado de maneira mais clara por um 
simples gráfico, logo, a capacidade de leitura, interpretação e análise de gráficos é ferramenta fundamental 
no estudo de função. A partir dessas informações, podem-se extrair novos dados, estimar valores e fazer 
previsões, inclusive questionando o que poderia ocorrer em situações em que o parâmetro envolvido cresce 
arbitrariamente ou se aproxima de um valor preestabelecido. TÓPICOS: A noção de função como instrumento 
para trabalhar com a variação de grandezas. Caracterizações e representações gráficas das funções módulo, 
polinomiais, raiz quadrada, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Aplicações. Domínio e Imagem de 
uma função. Funções injetora, sobrejetora, bijetora, composta e inversa. Determinação algébrica da inversa de 
uma função bijetora. Interpretação de gráficos de funções. Valores destacados no gráfico (máximos, mínimos e 
zeros). Periodicidade. Intervalos de crescimento e decrescimento. Translações e mudanças de escala. Aplicações 
em situações-problema de contexto variado, incluindo estimativas e previsão de valores. Progressões aritméticas 
e geométricas. A ideia intuitiva de limite em problemas envolvendo sequências e funções........................................... 01
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Sistemas de comunicação e a sua atuação regional e mundial................................................................................................................... 10



1

G
EO

G
RA

FI
A

A TERRA NO ESPAÇO: CARACTERÍSTICAS 
DETERMINANTES PARA A MANUTENÇÃO 
DA VIDA: CONCEITOS BÁSICOS DE 
ASTRONOMIA.

A astronomia é uma ciência essencial para a socie-
dade e história do planeta. A observação dos astros e 
estrelas é também uma prática tão antiga quanto à hu-
manidade. 

Em linhas gerais, a astronomia estuda o Universo, 
sua origem, formação dos planetas, astros e como tudo 
isso se relaciona com a vida na Terra. As civilizações que 
contribuíram para a astronomia são as culturas egípcia, 
chinesa, babilônica e assíria. 

Com o tempo, a astronomia foi se integrando mais a 
outras ciências, especialmente física e química. De fato, a 
partir da idade moderna, a tendência foi o distanciamen-
to desse conhecimento em relação à religião e crenças. 
Tornando-se, de fato, um elemento do âmbito científico. 

FIQUE ATENTO!
VALE MANTER ATENÇÃO AOS ENUNCIADOS 
E TEXTOS CONTIDOS NAS QUESTÕES. tUDO 
ISSO FAVORECE A INTERPRETAÇÃO DE TEX-
TO ADEQUADA.

GEOLOGIA: TEMPO GEOLÓGICO. 
ESTRUTURA DA TERRA. TECTÔNICA 
DE PLACAS. VULCANISMO E ABALOS 
SÍSMICOS. MINERAIS E ROCHAS. BENS 
MINERAIS, MATÉRIA-PRIMA E FONTES 
DE ENERGIA NO BRASIL E NO MUNDO. 
RISCOS GEOLÓGICOS NO BRASIL E NO 
MUNDO.

A Terra, provavelmente, possui bilhões de anos e pas-
sou por fases distintas em sua constituição até chegar às 
configurações atuais. O tempo aproximado de existência 
do planeta é mais de quatro bilhões. 

As eras geológicas da Terra foram as seguintes: pré-
-cambiana, paleozoica, mesozóica e cenozóica, basica-
mente. Entre essas fases houve milhares de transforma-
ções e extinções de espécies, como os dinossauros, por 
exemplo. 

A geologia é uma das ciências mais im-
portantes para a humanidade, pois estuda 
a origem do planeta, a vida e estrutura da 
Terra. 

#FicaDica

1.2.1 - Placas tectônicas

De forma geral, as placas tectônicas são blocos de ro-
cha que constituem a crosta terrestre. As placas se movi-
mentam, se afastam ou se aproximam umas das outras. 
Na Terra existem cerca de 14 placas tectônicas, entre as 
principais. Porém, no total são mais de 52 placas tectô-
nicas. 

1.2.2 - Vulcanismo e abalos sísmicos

A intensa pressão do manto terrestre, em meio ao 
acúmulo de material,  no interior do planeta é enviada à 
superfície. Esse material molda a estrutura vulcânica do 
planeta. No vulcanismo ocorre derramamento de mag-
ma, gases, entre outros. 

Os abalos sísmicos também representam formas de 
moldar o relevo, assim como o vulcanismo. Os abalos sís-
micos se configuram em tremores de terras, ou mesmo 
terremoto, com movimentação interna no planeta. 

 1.2.3 - Minerais e rochas

Os minerais e as rochas são estruturas fundamentais 
na constituição do planeta. E ambos os conceitos se di-
ferem. Por exemplo, mineral implica em substâncias ou 
compostos químicos, porém solidificados. 

Já as rochas são conjunto de partículas que podem 
ser constituídas por minerais. Exemplos de rochas: grani-
to, diorito, entre outras. Já os minerais podem ser: ferro, 
cobre, entre outros. 

1.2.4 -  Bens minerais, matéria-prima e fontes de 
energia no Brasil e no mundo

O Brasil é um dos países com maiores recursos mi-
nerais do mundo, além de ter a matriz energética mais 
sustentável do planeta. Lembrando que matriz energéti-
ca é toda a energia produzida e disponibilizada por uma 
nação. Exemplos de fontes de energia renováveis: etanol, 
recursos hídricos e biomassa. 

Quantos aos bens minerais, o país é exportador de 
commodities como: minério de ferro, alumínio, manga-
nês e nióbio. O ferro é o item mais exportado, com extra-
ção em Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. 

 1.2.5 - Riscos geológicos no Brasil e no mundo

O tema é cada vez mais discutido em sociedade. Con-
ceitualmente, tem a ver com algum risco e catástrofes 
ligados a processos geológicos, com impacto na vida das 
pessoas e do planeta. Alguns exemplos de riscos geoló-
gicos:

- Terremotos ou tremores de terra;
- Atividade vulcânica;
- Deslizamento de terra; 

No mundo, alguns casos de terremoto destruíram ci-
dades, como no Japão, em 2011, ou no Chile, nos últimos 
anos. No Brasil, os tremores têm ocorrido em locais como 
Montes Claros (MG), mas não se caracteriza como terre-
moto e não causa danos, como nos exemplos anteriores. 
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RELEVO: FORMAS DE RELEVO, 
IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, 
LOCALIZAÇÃO NO BRASIL E NO 
MUNDO. EVOLUÇÃO DO RELEVO: 
PROCESSOS EROSIVOS, IDENTIFICAÇÃO, 
CLASSIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NO 
BRASIL E NO MUNDO. ÁREAS DE RISCO DE 
OCUPAÇÃO NO BRASIL.

Em todo o planeta, as formações de relevo se apre-
sentam de maneira diversa. Existem relevos de tamanhos 
variados (os mais altos, mais baixos, planos ou acidenta-
dos). De forma geral, os relevos se dividem:

•	 Montanhas;
•	 Planaltos;
•	 Planícies;
•	 Depressões;

As montanhas contam com as maiores altitudes e, 
dessa forma, um conjunto de montanhas dá origem às 
cordilheiras (como a Cordilheira dos Andes). Os planaltos, 
no caso, contam com altitudes médias e passou por 
mudanças por conta da erosão.

 As planícies são formas de relevo de baixa altitude, 
muito comum no Brasil, inclusive. Já as depressões são 
caracterizadas pelas menores altitudes do planeta. 

O relevo é um tema essencial para com-
preender aspectos naturais e os processos 
geológicos da Terra.

#FicaDica

1.3.1 - Evolução do relevo: processos erosivos, 
identificação, classificação e localização no Brasil e 
no mundo

A erosão é algo bastante ligado aos processos de for-
mação do relevo no Brasil e no mundo. Para se ter uma 
ideia, se trata de um fenômeno responsável por modi-
ficações no solo.  Umas das situações que envolvem a 
erosão e relevo têm a ver com a mudança de sedimentos 
de um local para outro. 

Em linhas gerais, a erosão implica no desgaste e sedi-
mentação do solo. Existem ainda os seguintes processos: 
erosão geológica (ocorre lentamente e de forma gradual) 
e erosão acelerada (por ação da atividade humana) e 
tende a trazer danos ao meio ambiente. 

1.3.2 - Áreas de risco de ocupação no Brasil

No caso do Brasil, a erosão pela ação humana tem 
causado danos ambientais, por conta do uso intenso do 
solo, sem controle, em meio à urbanização das cidades. 
Nas situações mais graves, a erosão tende a comprome-
ter os biomas e, no caso, pode favorecer a desertificação. 
Vale pontuar que a degradação provocada pela erosão 
também pode ocorrer por conta de chuvas, ventos ou 
rios. 

TEMPO E CLIMA: CARACTERÍSTICAS DA 
ATMOSFERA E IMPLICAÇÕES PARA A VIDA 
NA SUPERFÍCIE TERRESTRE. DINÂMICA 
ATMOSFÉRICA E TIPOS DE TEMPO. RITMO 
CLIMÁTICO. CLIMA URBANO. ELEMENTOS E 
FATORES CLIMÁTICOS. ESCALA CLIMÁTICA. 
CLASSIFICAÇÕES CLIMÁTICAS E SUA 
APLICAÇÃO EM NÍVEL LOCAL, REGIONAL 
E GLOBAL. VARIABILIDADE E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS.

O tempo e o clima são fatores essenciais na promo-
ção da vida na Terra. Ambos os conceitos se dialogam, 
mas não são exatamente iguais. Um tempo favorável 
(não muito chuvoso ou seco), alinhado a um inverno ou 
verão não tão rigoroso, de fato, favorecem a vida dos 
seres vivos no planeta. 

O tempo, por exemplo, se refere ao momento atual 
da atmosfera. Dessa forma, vale pontuar que o clima im-
plica em condições a cerca de um período, especifica-
mente. 

Além disso, a previsão do tempo utiliza a ciência da 
meteorologia, que diz respeito à atmosfera. Já o clima 
leva em conta dados relativos à climatologia. 

FIQUE ATENTO!
Atenção à interpretação de texto. conta mui-
to ler com calma o enunciado e compreender 
a sua relação com as questões de múltipla 
escolha abordadas na prova. 

1.4.1 - Dinâmica atmosférica e tipos de tempo

Vale pontuar que a atmosfera é uma camada 
constituída por gases sobre a Terra. Nesse caso, trata-se 
de:

•	 78% Nitrogênio;
•	 21% Oxigênio;
•	 1% outros;

Lembrando que os gases considerados mais pesados 
se localizam perto da superfície da Terra. No aspecto físi-
co, os gases presentes na atmosfera são incolores e sem 
cheiro. Além disso, no ar é possível encontrar água, va-
por, poeira, entre outros. 

1.4.2 - Ritmo climático, Clima urbano, Elementos e 
fatores climáticos

As variações climáticas têm efeitos diretos na vida 
das pessoas nas cidades. As mudanças meteorológicas 
bruscas modificam a rotina, bem como, são portas de 
entrada para complicações de saúde, como doenças 
respiratórias. 
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1.4.3 - Escala climática, Classificações climáticas 
e sua aplicação em nível local, regional e global, 
Variabilidade e mudanças climáticas

De forma geral, no Brasil, por exemplo, observam-se 
as seguintes classificações climáticas: equatorial, tropical 
e subtropical. Mais de 90% do território nacional se loca-
liza acima do Trópico de Capricórnio. 

A região Sul e a parte Sul do Estado de São Paulo são 
as únicas áreas em zonas temperadas, contrapondo os 
aspectos climáticos do restante do país. De forma geral, 
o Brasil pode ser tido como uma nação quente e também 
úmida. 

A ÁGUA NA SUPERFÍCIE TERRESTRE: O 
CICLO DA ÁGUA. A DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA NO PLANETA E CARACTERÍSTICAS 
DE SEUS DIVERSOS RESERVATÓRIOS. 
RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E NO 
MUNDO.

O Brasil é a nação com maior recurso hídrico do pla-
neta. Para se ter uma ideia, o país conta com 12% das 
reservas de água doce de toda a Terra. Além de 53% dos 
recursos da América do Sul.

O país conta com regiões de fronteiras permeadas 
por rios e bacias hidrográficas. Os rios ocupam mais de 
60% do território nacional. Lembrando que a maior bacia 
hidrográfica do mundo é a Amazônica.

Cada vez mais se discute na comunidade 
internacional a missão do Brasil em se en-
gajar em ações e políticas de preservação 
de seus recursos hídricos. 

#FicaDica

O SOLO: PROCESSOS DE FORMAÇÃO. 
CARACTERÍSTICAS, CLASSIFICAÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO. USO E OCUPAÇÃO DOS 
SOLOS NO BRASIL E NO MUNDO.

Os solos se moldaram há bilhões de anos, desde os 
primórdios e, com o passar do tempo, sofreu mudanças 
por conta das erosões e ações humanas. E dentre os fa-
tores que contribuem que as mudanças do solo, também 
é importante mencionar:
	 Relevo;
	 Seres vivos;
	 Clima;
	 Tempo; 
É no solo que concentra a maior parte da atividade 

humana na superfície terrestre e, por meio dele, nota-se 
ainda o aparato fundamental para os recursos naturais e 
vida no planeta.

FIQUE ATENTO!
Para entender a importância do solo, basta 
compreender que o solo é a parte da cros-
ta terrestre onde é possível caminhar, se lo-
comover pelo planeta, além de favorecer o 
plantio e a agricultura, entre outras ações.

1.6.1 - Uso e ocupação dos solos no Brasil e no 
mundo

 Ao longo dos tempos, a civilização humana tem 
degradado o solo de forma significativa. Em alguns locais 
da Terra, o histórico de exploração e uso maciço provocou 
empobrecimento do solo e condições desfavoráveis para 
a vida e desenvolvimento de cultivo agrícola. 

A caatinga brasileira, por exemplo, apresenta solo 
degradado e bioma devastado por causa da exploração 
intensa sofrida desde a chegada dos colonizadores 
europeus, no século 16. Na África, por exemplo, mais 
de 75% do solo em algumas áreas do continente foram 
intensamente exploradas, com escassez em áreas de 
cultivo e comprometimento quanto ao acesso à água. 

A VEGETAÇÃO: DOMÍNIOS E DIVERSIDADE 
DA VEGETAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO BRASILEIRA.
IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO PARA A 
MANUTENÇÃO DA VIDA. ALTERAÇÃO 
DA VEGETAÇÃO NATURAL PELA AÇÃO 
ANTRÓPICA.

No Brasil, as vegetações predominantes são as se-
guintes: Floresta Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, 
Caatinga, Pantanal e Pampa. Dessas variedades, a Flores-
ta Amazônica é a vegetação mais extensa e ocupa outros 
países na fronteira com o Brasil. 

O Cerrado é também outra vegetação importante, 
sendo bastante complexa e representa 24% do território. 
A devastação humana também destruiu parte da biodi-
versidade do bioma. 

Lembrando que bioma é um sistema complexo que 
envolve vegetação, fauna e flora, além de outros aspec-
tos da vida no ecossistema. Já a vegetação tem a ver so-
mente com os aspectos vegetais. No Brasil os biomas são 
os seguintes: Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlânti-
ca, Pantanal, Pampa.

Não custa lembrar: fauna se refere a espé-
cies de animais e flora a espécies de vege-
tais.  

#FicaDica
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1.7.1 - Importância da vegetação para a 
manutenção da vida

Preservar os biomas e vegetações faz toda a diferen-
ça, quando se trata de preservar a  vida do planeta e dos 
seres que habitam a Terra. São muitos os benefícios pro-
piciados pela vegetação ao meio ambiente e sociedade:

- Melhora e viabiliza acesso aos recursos hídricos;
- Mantém a vida na fauna e flora; 
- Contribui para minimizar os efeitos dos processos 

de erosão;

1.7.2- Alteração da vegetação natural pela ação 
antrópica 

É importante pontuar que a ação antrópica (por par-
te da atividade humana) sobre a vegetação pode trazer 
cenários benéficos ou maléficos. A exploração desacele-
rada dos recursos naturais é um dos efeitos negativos da 
ação antrópica. 

E dessa ação, são originados impactos ambientais 
como aquecimento global, entre outros. Já os aspectos 
positivos podem ser entendidos como reflorestamento, 
tratamento de rios, entre outras opções. 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 
NATURAIS: RECURSOS NATURAIS 
E CONFLITOS NO BRASIL E NO 
MUNDO. RECURSOS NATURAIS E 
PLANEJAMENTO NO BRASIL. LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL BRASILEIRA. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NO BRASIL.

Uma das questões mais desafiantes para a comunida-
de internacional atualmente é o gerenciamento dos re-
cursos naturais, de forma a coibir conflitos e promover a 
paz. O desafio seria, então, fortalecer políticas em relação 
à gestão adequada dos recursos naturais.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 
quase metade dos conflitos internos ocorridos nas últi-
mas seis décadas tem a ver com a produção ou explora-
ção de recursos como água, diamante, ouro ou madeira.

 E além disso, vale pontuar que os conflitos dessa na-
tureza têm força para gerar violência pelo planeta. Por 
isso, esse tema é tão relevante nos dias atuais. 

FIQUE ATENTO!
Conflitos ocasionados por gestão de recur-
sos ambientais têm crescido em áreas de 
vulnerabilidade social, como países pobres. 
na somália, os confrontos são marcantes, em 
meio à situação de miséria da maioria da po-
pulação. 

1.8.1 - Recursos naturais e planejamento no Brasil 
e Legislação ambiental brasileira

De  fato, o Brasil é um dos países mais ricos em termos 
de biodiversidade e recursos naturais de todo o planeta. 
Vale pontuar o avanço do desmatamento na Amazônia, 
nos últimos anos, com aumento de 40%, segundo o 
Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia). Também vale destacar situações complexas 
e crimes ambientais como em Mariana (MG), em 2016, 
e Brumadinho (MG), em 2019, com rompimento de 
barragens da empresa Vale. 

As principais leis ambientais brasileiras são: Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente, Lei dos Crimes 
Ambientais, Lei de Recursos Hídricos, Novo Código 
Florestal Brasileiro, entre outras. 

1.8.2 - Unidades de Conservação no Brasil

As chamadas UCs (Unidades de Conservação) são 
áreas protegidas por lei em território nacional. Por 
causa do SNUC (Sistema Nacional de Conservação da 
Natureza), e Lei nº 9.985 (de 18 de julho de 2000). foi 
possível estabelecer áreas que carecem de preservação 
devido à relevância quantos aos recursos naturais, flora 
e fauna.

EXERCÍCIO COMENTADO

1. (CÂMARA DE CACOAL-RO- AGENTE ADMINISTRA-
TIVO- IBADE/2018) O processo da Globalização não 
possuí uma data exata de início, mas, para muitos au-
tores, a década de 90 do século XX seria um momento 
importante na sua consolidação. Entre as alternativas a 
seguir, assinale a que apresenta a melhor característica 
sobre a Globalização.

a) surgimento de uma divisão bélica entre Estados Uni-
dos e Rússia.

b) aumento da integração econômica entre os países.
c) Perda significativa do mercado financeiro mundial.
d) Fim do uso da língua inglesa como comunicação in-

ternacional.
e) Diminuição das trocas comerciais internacionais

Resposta: Letra B. Independentemente de críticas em 
relação ao fenômeno como a desigualdade no fluxo 
e acesso às novas tecnologias entre as nações, não se 
pode negar o caráter de aproximação promovido pela 
globalização. 
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