
BOA PROVA!
www.funcab.org

Disciplinas
Quantidade de

questões

- Matemática

- Ciências

10

10

ESTE CADERNO CONTÉM 30 (TRINTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 4 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C e D – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

- Geografia 10

PROGRAMA AVALIAR

PARA CONHECER

6º ANO

CADERNO 2



02

MATEMÁTICA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Os preços das passagens de ônibus variam de acordo com a cidade e com o itinerário.
Areta numérica da figura abaixo representa os valores, em reais, cobrados pelas passagens em uma cidade.

O valor da passagem, em reais, indicado pela seta na figura, é:

A) R$ 0,70
B) R$ 2,30
C) R$ 2,70
D) R$ 12,30

Questão 02

O Estádio Caio Martins ou Estádio Mestre Ziza é um estádio de futebol localizado na cidade de Niterói. As
dimensões do gramado são de 75 m x 105 m.

Qual é a quantidade mínima de grama, em metros quadrados, necessária para cobrir todo o gramado do campo
de futebol, do Estádio Caio Martins?

A) 180
B) 360
C) 7.555
D) 7.875

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caio_martins.

Questão 03

Paulo é marceneiro e resolveu construir um tabuleiro de pinos, o Geoplano quadricular, para sua filha Ana
Carolina brincar de formar figuras com elástico.

Afigura acima mostra como ficou o contorno da figura de 26,61 cm de comprimento, feito porAna Carolina.

O valor de x, em centímetros, é:

A) 3,61
B) 5
C) 6
D) 9,61
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Questão 04

Uma caixa de sabão em pó pode ser considerada como a superfície de um paralelepípedo. Ao “desmontarmos” a
caixa, obtemos a sua planificação. A figura que melhor representa a planificação do paralelepípedo da caixa de
sabão em pó é:

A)

B)

C)

D)
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Questão 05

Observe a figura:

De acordo com a figura acima, a área pintada representa que fração da área total?

A)

B)

C)

D)

Questão 06

Leia com atenção a reportagem abaixo:

Atendendo à solicitação dos usuários que costumam deixar os carros estacionados próximos à Estação de
Charitas, durante o período em que trabalham no Rio, a Niterói Rotativo criou uma cartela integral de 13 horas,
cuja tarifa é R$ 19,50. As outras opções são as mesmas praticadas em São Francisco: cartelas de 2 horas a
R$ 3,00 ou de 4 horas a R$ 6,00.

De acordo com a reportagem acima, uma pessoa que trabalha de segunda a sábado no Rio optou pela cartela
integral do Niterói Rotativo. Se ela deixa o seu carro às 7 h e retira somente às 20 h da estação de Charitas, em
Niterói, qual o valor total gasto por ela, com estacionamento, no final de uma semana de trabalho?

A) R$ 171,00
B) R$ 138,00
C) R$ 117,00
D) R$ 108,00

http://www.ofluminense.com.br
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Questão 07

Os alimentos produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente e prontos para serem oferecidos
aos consumidores têm a obrigatoriedade de constarem as informações nutricionais do produto.

Observe na tabela abaixo os valores nutricionais de um achocolatado em pó.

O consumo, em Kcal, de uma pessoa que consome três colheres desse achocolatado, em um dia, é:

A) 111
B) 131
C) 148
D) 222

www.anvisa.gov.br

Fonte: www.nestle.com.br

Questão 08

A obesidade não é mais apenas um problema estético, que incomoda por causa da “zoação” dos colegas. O
excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos
e a má-formação do esqueleto. As crianças em geral ganham peso com facilidade devido a fatores tais como:
hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na
convivência familiar entre outros. As pessoas dizem que crianças obesas ingerem grande quantidade de comida.
Essa afirmativa nem sempre é verdadeira, pois em geral as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico
que não precisa ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. Observe a tabela abaixo:

O consumo calórico, em kcal, de uma criança que durante uma semana consumiu três coxinhas, um
cachorro-quente e quatro pastéis de queijo, foi:

A) 980
B) 1054
C) 1443
D) 1734

SILVA, Ivana. NUNES, Cassia. . Fiocruz. www.fiocruz.br
DIETA e Boa Forma. . http://boaforma.uol.com.br

Obesidade Infantil e na Adolescência
Tabela de Calorias

Informação Nutricional
Porção de 20g (2 colheres)

Quantidade por porção
Valor energético 74 kcal
Carboidratos 17g
Proteínas 0,7g

Fibras 1,2g

Tipo de Lanche Quantidade de
Unidade Calorias (Kcal)
Coxinha de Frango 146
Empadinha 179
Cachorro-Quente 680
Misto-Quente 284
Pastel de Queijo 154



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 09

Na escola de Joana houve uma gincana e uma das provas foi arrecadar latinhas para reciclagem, as latinhas
eram guardadas em sacos de 1000, 100 ou 10 latinhas. O grupo do 3º ciclo (6º e 7º anos) arrecadou 5 sacos de
1000, 9 sacos de 10 e ainda sobraram 5 latinhas; o grupo do 4º ciclo (8º e 9º anos) arrecadou 4 sacos de 1000,
7 sacos 100, e ainda sobraram 8 latinhas.

Qual foi o total de latinhas, para reciclagem, arrecadadas pela escola?

A) 1073
B) 5303
C) 7043
D) 9803

Abaixo vemos uma tabela com a média salarial de algumas profissões:

Adiferença, em reais, entre o maior e o menor salário é de:

A) R$ 12.508
B) R$ 16.229
C) R$ 23.303
D) R$ 27.024

PETRÓLEO e gás aquecem economia. O fluminense, Rio de Janeiro, 04 de junho 2013. p. 7. EXTRAÇÃO de pré-sal e produção de navios
geram vagas de emprego. Jornal Hoje, edição do dia 20/05/2013, 12h19min

Questão 10

CIÊNCIAS

Questão 11

Sempre que andamos na areia das praias deixamos marcas dos nossos pés, assim também quando realizamos
alguma atividade utilizando energia, deixamos uma marca no meio ambiente, isto é, deixamos uma pegada de
carbono que consiste na taxa de danos que fazemos a ele.

Se uma máquina de lavar roupas utilizar eletricidade suficiente para produzir 2,0 kg de gás carbônico em cada
lavada de roupas e 180 kg em sua secagem, qual seria a melhor alternativa para ficar com as roupas limpas e
produzir uma quantidade mínima de pegada de carbono?

A) Colocar as roupas para secar atrás da geladeira.
B) Lavar manualmente as roupas e só secar na máquina de lavar.
C) Secar as roupas com um ventilador.
D) Secar as roupas, naturalmente, num varal, expondo-as ao sol e ao vento.

“Descobrindo o seu Meio Ambiente”, p.14.
www.todolivro.com.br

Funções
Média
Salarial

Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha) R$ 19.766
Técnico de Produção em refino de Petróleo R$ 14.542
Operador de Exploração de Petróleo R$ 11.425
Técnico de Mineração (Óleo e Petróleo) R$ 11.047
Técnico em Petroquímica R$ 9.521
Técnico Químico de Petróleo R$ 9.444
Sondador (Poços de Petróleo e Gás) R$ 9.045
Cimentador (Poços de Petróleo) R$ 7.258

Plataformista R$ 3.537



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Olhando a sua volta, você encontrará uma porção de objetos que se originaram de materiais da natureza.
Você pode afirmar que o homem depende dos recursos da natureza, pois, ele construiu, com seu trabalho,
toda a civilização que conhecemos. Os recursos naturais são tudo aquilo que a humanidade retira da natureza
para seu uso: petróleo, água, ouro, árvores, prata, solo, ferro [...]

Os combustíveis fósseis demoram milhões de anos para se formar, mas, são consumidos num piscar de olhos
pelos homens. Na natureza, existem fontes de energia renováveis como:

A) Parafina, diesel e madeira.
B) Gasolina, carvão e petróleo.
C) Sol, água e vento.
D) Combustíveis fósseis, álcool e querosene.

Recursos Naturais. . São Paulo: Klick, nº 2, 1995.Revista Semanal da Lição de Casa

Questão 12

Todos os objetos são formados por átomos, que por sua vez, formam as moléculas.Aágua, também é formada
de átomos, que por sua vez se combinam para formar as moléculas. A fórmula da molécula da água (H O)
indica que ela é constituída por átomos de Hidrogênio e Oxigênio.

Através da eletrólise da água, obtemos:

A) o mesmo volume para os dois gases Hidrogênio e Oxigênio.
B) um volume de oxigênio para dois volumes de Hidrogênio.
C) água eletrizada.
D) água no estado gasoso.

2

Adaptação do texto da revista de divulgação ‘Ciência Hoje’-nº 236/julho/2012.

Questão 13

Aágua se movimenta, muda de estado físico e de ambiente de modo contínuo, a esse processo chamamos de
Ciclo da Água ou Ciclo Hidrológico. Analisando esse fenômeno, dinâmico e responsável pela quantidade de
água na hidrosfera do planeta Terra, é possível identificar as mudanças de estado físico da água. Leia os
versos da letra da música: “Planeta Água” de GuilhermeArantes:

[...] água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão...

Amudança de estado físico da água, destacada no verso, ocorre quando a água:

A) é aquecida pelo sol e passa do estado líquido para o gasoso.
B) sofre um resfriamento e passa do estado líquido para o sólido.
C) é aquecida e passa do estado gasoso para o líquido.
D) passa diretamente do estado sólido para o gasoso.

Acessado em: http://www.escolakids.com/o-ciclo-da-água.htm

Questão 14
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Questão 15

O Brasil se destaca como grande produtor agrícola, fato proveniente do extenso território e também da fertilidade
do solo. Em razão da dimensão territorial do Brasil é possível identificar diversos tipos de solo que são
diferenciados segundo a tonalidade, composição e granulação. Solo corresponde à decomposição de rochas que
ocorre por meio de ações ligadas à temperatura, como o calor, além de processos erosivos provenientes da ação
dos ventos, chuva e seres vivos, tais como bactérias e fungos.

De acordo com os materiais que os constituem, os solos podem ser de três tipos.Assinale a opção que descreve o
solo arenoso.

A) Possui consistência fina e é impermeável à água.
B) Possui consistência granulosa e permeabilidade como a areia. Muito presente na região Nordeste do Brasil.
C) É um tipo de solo formado por partículas de rochas. É um solo seco e esquenta muito ao receber os raios

solares.
D) Presente em territórios com grande concentração de material orgânico em decomposição (húmus).

Acessado em: http://www.brasilescola.com/brasil/tipos-solo-brasil.htm

Questão 16

“Ameaça microscópica na água potável”
Aágua que chega às torneiras de nossa casa não é a mais apropriada para o consumo humano.
O sistema convencional de tratamento da água produz uma água aceitável aos sentidos humanos (isto é, sem
cheiro, sem gosto, e incolor), desde que os mananciais sejam de boas qualidades e que a cloração seja mantida
ao longo do sistema de distribuição. Mas, no que diz respeito aos compostos tóxicos (químicos ou biológicos)
presentes na água em quantidades muito pequenas, estudos de laboratórios comprovaram que eles dificilmente
são removidos pelos métodos convencionais.
Ao serem ingeridos por longo tempo, ainda que em doses muito pequenas, esses produtos tóxicos acumulam-se
no organismo humano, causando danos à nossa saúde [...]
Para o futuro, o sistema público de abastecimento deverá desenvolver pesquisas de tratamento, atualizar os
instrumento de análise d’água e procurar manter os ecossistemas sadios para evitar que a água distribuída à
população seja transmissora e causadora de doenças.

A água que recebemos nas torneiras de nossa casa proveniente das estações de tratamento, límpida, incolor e
inodora, pode conter micro-organismos revelados por estudos de laboratório, que dificilmente são removidos
pelos métodos convencionais. Então, para ser consumida, deve passar por outros processos para preservação
da saúde, tais como:

A) aquecer a água seguida de filtração.
B) simples filtração e cloração.
C) adição de muito cloro e flúor.
D) cloração corretamente dosada, filtração e fervura.

Adaptado de: Batalha, Bem Hur Luttenbarck. . Ciência Hoje, nº 145, dez.1998.A ameaça invisível na água potável
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Questão 17

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) e aAgência Espacial Americana (Nasa), a camada de ozônio
(que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta) parou de diminuir, mas não começou a se recuperar. Os
gases que reduzem a camada de ozônio foram substituídos e, em seu lugar, são usados produtos que também
tem menor impacto sobre o aquecimento global. Segundo a ONU, o Acordo de 1987, que determinou a retirada
dos gases nocivos de eletrodomésticos, impediu um “esgotamento maior” da camada.

O texto faz referência aos gases nocivos que eram adicionados aos aparelhos eletrodomésticos (geladeiras e
ares-condicionados, por exemplo) e que, em contato com a atmosfera, causavam a redução da quantidade de
ozônio, o que levou ao buraco da camada de ozônio.Assinale a alternativa que apresenta o nome desses gases.

A) Gás metano (CH ).
B) Monóxido de carbono (CO).
C) Clorofluorcabonos (CFCs).
D) Dióxido de carbono (CO ).

Adaptado de: Revista Veja. Notícias de Ciências.
Disponível em:http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/destruicao-da-camada-de-ozonio-foi-freada-afirma-nasa

Publicado em 17 de set. 2010. Acesso em 07 de jun. 2013.

4

2

Questão 18

“Naquele tempo, todas as águas eram paradas. Nada de rios correntes, cascatas, cachoeiras, corredeiras. Lagos
e lagoas se ligavam uns aos outros por caminhos de água como serpentinas que nunca se mexiam. Apenas o
vento às vezes tumultuava a superfície das águas, do jeito que faz no cabelo da gente.”

O trecho acima foi retirado de uma lenda indígena que explica como surgiu o movimento das águas. Nele,
observa-se que o vento era inicialmente o único evento que causava movimento nas águas superficiais. O vento é
o ar em movimento, devido à rotação da Terra. O ar apresenta algumas propriedades.
Assinale a alternativa que apresenta a propriedade do ar envolvida na movimentação das águas dos rios e a
explicação possível para o fato. O ar:

A) não tem cor: sendo assim, é incolor e não o vemos, ficando em contato com a água do rio e se misturando,
levando ao movimento da água.

B) tem massa: é por isso que ele afunda na água e fica acumulado no fundo do rio, fazendo com que ela se
movimente.

C) ocupa espaço: por esse motivo, ao entrar em contato com a água, ocupa o seu lugar e a faz se deslocar para
outro, movimentando-a.

D) exerce pressão: consequentemente, faz pressão na água do rio. Essa pressão vai aumentando, até que as
moléculas de água sejam lançadas para longe, causando o movimento do rio.

PRANDI, R. A culpa foi da onça. . Companhia das Letras, São Paulo, v.1, n.1, p. 41 – 46, 2011.Contos e Lendas da Amazônia

Questão 19

Imagine a situação hipotética, na qual um aluno do 6º ano estava passando pela orla de Niterói/RJ e se deparou
com uma formação rochosa famosa na cidade, chamada Pedra do Índio. Ele ficou espantado porque essa
apresentava diferenças em relação a uma fotografia da década de 1950, apresentada por seu professor de
História.Assim, o aluno fez a seguinte afirmação e justificativa, respectivamente:
APedra do Índio está com um tamanho relativamente maior na foto antiga,

PORQUE
as pedras sofrem um desgaste natural pela ação do vento, chamado intemperismo físico.

Com base na situação, é correto afirmar que, no enunciado acima:

A) a afirmação e a justificativa estão certas e a justificativa explica a afirmação.
B) a afirmação e a justificativa estão certas, mas a justificativa não explica a afirmação.
C) a afirmação é errada e a justificativa é certa.
D) a afirmação é certa e a justificativa é errada.
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Questão 20

No dia 09 de maio de 2013, a concentração de dióxido de carbono (CO ) na atmosfera medida diariamente pelo
Observatório , no Havaí, ultrapassou a marca de 400 partes por milhão (ppm) pela primeira vez desde
o início das medições, em 1958. Segundo os pesquisadores, o valor é simbólico, pois nunca foi atingido durante
toda a História da humanidade — pesquisas mostram que a última vez em que a concentração do gás na
atmosfera chegou a um nível tão alto foi há mais de três milhões de anos.
O dióxido de carbono emitido para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e outras atividades humanas
é o principal gás do efeito estufa, contribuindo com grande parte do aquecimento global. Assim que é emitido, o
gás se espalha pela atmosfera — onde permanece por milhares de anos —, aprisionando a radiação do Sol e
impedindo que o calor seja dissipado do planeta. Os dados do IPCC (o painel de mudanças climáticas da ONU)
sugerem que a concentração de 450 ppm representa o limite a partir do qual o aquecimento ganharia uma
dinâmica que poderia prejudicar a existência humana sobre o planeta. O ideal, ainda de acordo com o IPCC,
seria manter a concentração abaixo de 450 ppm para evitar que a temperatura subisse acima dos 2 graus Celsius,
limite capaz de provocar danos no ecossistema.

A reportagem acima trata do aumento da concentração de dióxido de carbono (CO ) na atmosfera terrestre, e sua
ação no efeito estufa e no aquecimento global. Sobre o CO , o efeito estufa e o aquecimento global, é possível
afirmar que:

I. O dióxido de carbono (CO ) é um gás que forma a camada de ozônio, que tem função de evitar que a radiação
ultravioleta atinja a superfície da Terra e cause queimaduras e doenças nos seres vivos.

II. O efeito estufa é um processo natural que tem por objetivo manter a temperatura da Terra sem variar muito
entre o dia e a noite, permitindo a ocorrência da vida como conhecemos.

III. O aquecimento global é a elevação da temperatura média terrestre, e que pode estar sendo intensificado pela
poluição atmosférica causada pela espécie humana.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns) correto(s):

A) Somente II.
B) Somente II e III.
C) Somente I e II.
D) Somente I e III.

2

2

2

2

Mauna Loa

Adaptado de: Revista Veja. Notícias de Ciências.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/concentracao-de-co2-na-atmosfera-ultrapassa-marca-pre-historica. Publicado
em 10 de mai. 2013.Acesso em 21 de mai. 2013.

GEOGRAFIA

Questão 21

“O arraial foi construído numa pequena planície rodeada de montanhas e coberta de árvores de pequeno porte.
Estende-se ao longo da margem esquerda do rio das Almas [...]. Tem praticamente o formato de um quadrado e
conta com mais de trezentas casas.”

O texto apresentado é uma descrição da paisagem do arraial, que é um pequeno povoado. Assinale a alternativa
que apresenta somente elementos naturais presentes no texto.

A) rio, montanha e planície.
B) plantações, montanhas e florestas.
C) planície, casas e rio.
D) montanhas, florestas e casas.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. . Belo Horizonte. Itatiaia, 1975. p. 36-37.)Viagem à província de Goiás
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Questão 22

Asuperfície da Terra é irregular.Acrosta terrestre possui diferentes formas, que constituem o relevo. Sabendo-se
que montanhas, planaltos, planícies e depressões são formas de relevo, associe a segunda coluna de acordo
com a primeira.

(1) Montanhas
(2) Planaltos
(3) Planícies
(4) Depressões

( ) São superfícies irregulares nas quais predominam os processos erosivos.
( ) São superfícies pouco irregulares nas quais predominam os processos de sedimentação.
( ) São as áreas mais elevadas provenientes da atividade tectônica.
( ) São áreas mais baixas em relação às áreas ao seu redor.

Assinale a sequência correta.

A) 2 – 3 – 4 – 1
B) 3 – 2 – 1 – 4
C) 2 – 3 – 1 – 4
D) 4 – 3 – 2 – 1

Questão 23

A Terra, único planeta do Sistema Solar que possui condições necessárias para a existência de vida, realiza dois
movimentos importantes: rotação e translação. O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno do
seu próprio eixo.

Considerando o movimento de rotação, indique o que ele determina.

A) Aduração do ano civil.
B) Amudança das estações do ano.
C) As delimitações das zonas térmicas.
D) Aalternância dos dias e das noites.
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Questão 24

Disponível em: <http://todanovidade.com.br/ciencia/rosa-dos-ventos>. Acesso em 13/06/2013.

Analisando as imagens, podemos afirmar que:

A) a igreja está a leste da escola.
B) a padaria está ao norte da escola.
C) o condomínio está ao sul da escola.
D) a praça está a noroeste da escola.

Questão 25

Há muito tempo a humanidade utiliza a previsão do tempo para suas atividades diárias. O clima é importantíssimo
para influenciar nas formas de relevo, nos rios, na vegetação e, também, no dia a dia das pessoas.

Sobre tempo e clima, marque V para verdadeiro e F para falso.

( ) O clima do estado do Rio de Janeiro é tropical no verão e subtropical no período outono-inverno.
( ) O clima é determinado pela ocorrência dos tempos atmosféricos ao longo de trinta anos.
( ) Tempo representa as condições meteorológicas de um lugar em determinado momento, podendo mudar

rapidamente.
( ) A previsão do tempo oferece informações sobre o clima, se ele é tropical, equatorial, desértico, subtropical,

entre outros.

Assinale a alternativa que possui a sequência correta.

A) F – V – V – F
B) V – F – V – F
C) F – F –V – V
D) V – V –F – F
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Questão 26

O ciclo das rochas é o processo de transformação dos tipos de rochas que ocorre permanentemente na natureza.
Sobre esse ciclo, marque V para verdadeiro e F para falso:

( ) O ciclo das rochas se inicia com o intemperismo, que é o processo de degradação das rochas.
( ) Após a erosão das rochas, os sedimentos provenientes delas são transportados pelos agentes internos

(vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos).
( ) Os sedimentos são depositados em áreas mais altas.
( ) Com o tempo, sofrendo o processo de sedimentação, as rochas podem voltar a sofrer a ação do interior da

Terra, através da pressão e do calor interno, sofrendo nova transformação.
( ) Após milhões de anos, chega novamente à superfície terrestre sofrendo a ação dos agentes externos,

reiniciando o ciclo.

Assinale a alternativa que possui a sequência correta.

A) V – F – F – V – V
B) V – V – F – F – V
C) V – F – V –V – F
E) V – F – F – V – F

Questão 27

A agricultura passou, nos últimos anos, por uma intensa modernização. Contudo, elementos naturais como
relevo, solo e clima interferem de forma fundamental na agricultura.

Assim sendo, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, levando em conta como esses elementos
interferem na agricultura.

(1) Relevo
(2) Clima
(3) Solo

( ) Os mais apropriados são ricos em matéria orgânica em decomposição.
( ) Determina os cultivos mais adequados para cada lugar.
( ) Pode facilitar ou dificultar a agricultura, inclusive possibilitando os processos erosivos.

Assinale a sequência correta.

A) 1 – 3 – 2
B) 3 – 2 – 1
C) 2 – 1 – 3
D) 3 – 1 – 2

Questão 28

A água é um recurso natural indispensável para a humanidade. Infelizmente, o homem não anda cuidando bem
desse recurso, alterando a qualidade da água com várias fontes de poluição.

Assinale a alternativa que NÃO representa uma fonte poluidora da água.

A) Lançamento de esgoto sem tratamento.
B) Poluentes químicos, como detergentes.
C) Depósito de lixo nas margens dos rios.
D) Saneamento básico.
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Questão 29

As rochas que formam a crosta terrestre ou litosfera podem ser de três tipos.

As rochas que se formam com a compactação de sedimentos provenientes de outros tipos de rocha, foram
transportadas pela ação dos ventos ou da água e depositadas em outros lugares são chamadas de:

A) ígneas.
B) metamórficas.
C) sedimentares.
D) vulcânicas.

Questão 30

“... o Japão produz agora mais automóveis do que os Estados Unidos, ao passo que em 1960 ele produzia apenas
1% do total mundial. [...].A tecnologia japonesa concorre hoje com a dos Estados Unidos nos supercomputadores
e vai impulsionando o Japão para o clube das potências aeroespaciais [...].”

Aindústria é uma atividade econômica que transformou bastante o espaço geográfico.A indústria automobilística
pode ser classificada, quanto ao destino da produção, como uma indústria de bens de:

A) produção.
B) consumo não duráveis.
C) capital.
D) consumo duráveis.

BECKOUCHE, Pierre. . São Paulo: Ática. 2002. p. 38.Indústria: um só mundo


