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Prezado(a) candidato(a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.
Nº de Inscrição

Nome

PROVA DE

GEOGRAFIA

QUESTÃO 01
O planeta Terra apresenta grandes cadeias montanhosas, que se espalham por
todos os continentes de maneira irregular. O surgimento de grandes cadeias
montanhosas, como os Andes, Alpes e Himalaia, e sua morfologia podem ser
explicados, respectivamente, por processos:
a)
b)
c)
d)

orogenéticos e posterior ação de esculturação por agentes internos.
endogenéticos e posterior esculturação de agentes externos.
pedogenéticos, seguidos de vulcanismo.
criogenéticos, seguidos de atuação eólica.

QUESTÃO 02
Constituem caracterizações adequadas para os cursos fluviais e as correlações
econômicas por elas estabelecidas, EXCETO:
a) Rios de planície prestam-se, em geral, ao fornecimento de água para irrigação em função de sua morfologia meandrante.
b) Rios planálticos, em geral, prestam-se ao aproveitamento de potencial hidrelétrico, pela ocorrência de rupturas bruscas do relevo, representadas pelas quedas d’água.
c) Rios de planície, em geral, prestam-se à navegação, embora registrem a
presença de depósitos aluviais recentes.
d) Rios planálticos podem ser utilizados para a navegação, embora exijam a
presença de obras corretivas para ampliação dos percursos.

2
QUESTÃO 03
A distinção entre as superfícies planálticas brasileiras está CORRETAMENTE
expressa em:
a) As estruturas cristalinas são mais antigas do ponto de vista geológico e por
isso apresentam altitudes mais modestas.
b) As estruturas sedimentares são mais recentes e apresentam morfologia tabular e altimetria superior à das áreas cristalinas.
c) As estruturas cristalinas apresentam morfologia irregular e compartimentada, fruto dos processos erosivos sobre rochas graníticas.
d) As estruturas sedimentares foram moldadas sobre rochas magmáticas e
posteriormente soerguidas.
QUESTÃO 04
Observe o climograma abaixo. Ele representa um domínio climático brasileiro
que, por suas características pluviométricas e térmicas, está associado ao seguinte domínio fitogeográfico:

a)
b)
c)
d)

cerrado
caatinga
floresta amazônica
mata de pinhais
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QUESTÃO 05
Em dezembro de 2004, os tsunamis (ou ondas gigantes) atingiram os litorais da
Ásia Meridional e de Sudeste provocando a morte de aproximadamente 280.000
pessoas. Os tsunamis foram resultantes de um deslocamento de placas tectônicas, que liberou uma grande quantidade de energia. Sobre os fenômenos em
questão, é INCORRETO afirmar:
a) A ocorrência de desastres desse porte indica que as atividades humanas
sobre a superfície terrestre parecem estar intensificando os fenômenos tectônicos globais.
b) A magnitude do desastre foi determinada pela grande concentração demográfica regional, posto que alguns dos países atingidos convivem com a ocorrência do fenômeno.
c) Embora a magnitude dos fenômenos tenha sido grande, a tragédia poderia
ser minorada através do uso da tecnologia de informação e da melhoria das
condições de vida da população regional.
d) A magnitude dos fenômenos foi grande, mas o elemento desencadeador do
processo possui predição impossível, dada sua natureza tectônica.
QUESTÃO 06
O processo de urbanização tem criado condições ambientais artificiais nos centros urbanos. Dentre os efeitos colaterais desse processo, pode-se citar o aumento da poluição e o aumento da temperatura das cidades (formação de ilhas
de calor), cujos fatores potencializadores são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

a queima de combustíveis fósseis e a criação do efeito estufa.
a impermeabilização das superfícies e a amplificação do efeito estufa.
o lançamento de particulado e a supressão da cobertura vegetal.
a diminuição da precipitação e a inibição do escoamento superficial.
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RESPONDA À QUESTÃO 07 COM BASE NOS MAPAS ABAIXO, QUE APRESENTAM BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS EM DIFERENTES ESCALAS.

3

2
1

4

Fonte: BOLIGIAN & ALVES. Geografia - Espaço e Vivência. SP, Ed. Atual, 2004, p.87.

QUESTÃO 07
Correlacione os mapas com cada uma das especificações abaixo:
(
(
(
(

) A área delimitada é tomada como unidade para planejamento de vias de
transporte, integração regional e ações conjuntas de estados, como rede
energética.
) Escala de estudo que permite a avaliação de impactos ambientais gerados
por atividades econômicas, como cultivo e criação.
) Escala de delimitação própria para o planejamento municipal, como avaliação do uso do solo.
) Área delimitada pelo relevo, definindo a rede de drenagem de uma bacia
hidrográfica principal.

Assinale o resultado CORRETO encontrado.
a)
b)
c)
d)

4, 1, 2, 3
2, 3, 4, 1
4, 2, 3, 1
3, 4, 1, 2
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QUESTÃO 08
A distribuição espacial da atividade industrial no Brasil reflete o adensamento
ocupacional do Centro-Sul. São fatores que contribuíram para essa realidade,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a presença do imigrante europeu e uma maior difusão do trabalho assalariado.
o mercado consumidor e as facilidades de exportação / importação.
o café e os investimentos de capitais disponíveis.
as zonas francas de livre comércio nessa região, expandindo as atividades
comerciais.

QUESTÃO 09
As atividades industriais têm-se dispersado pelo território brasileiro, especialmente a partir dos anos 70. Dentre os fatores que contribuíram para esse processo, é INCORRETO afirmar:
a) a formação de postos de excelência em produção intelectual e tecnológica
dispersos pelo território nacional.
b) a integração do País através de redes de transporte e comunicação que
relativizaram as grandes distâncias.
c) a formação de novas economias de aglomeração em cidades médias, situadas no raio de influência dos centros tradicionais.
d) a busca por novas fontes de recursos naturais, relativamente mais distantes
dos grandes centros urbanos.
QUESTÃO 10
A devastação da Amazônia decorre do modo como tem ocorrido a expansão
capitalista nesse território, sendo INCORRETO afirmar que ocorreu:
a) perda da biodiversidade, extinção de espécies da flora e da fauna e empobrecimento dos solos.
b) expulsão de posseiros e pequenos agricultores pelas grandes empresas
madeireiras e agropecuárias.
c) desorganização de culturas e modos de vida tradicionais.
d) extinção das atividades de garimpo artesanal pelas grandes mineradoras.
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QUESTÃO 11
A modernização da agricultura brasileira nas últimas décadas é favorecida por
fatores diversos, sendo INCORRETO afirmar:
a) A estrutura pedológica brasileira favorece a prática eficaz da agropecuária
sem o emprego de novas técnicas de cultivo.
b) A integração com o setor industrial favorece o processo de modernização e
dinamiza as atividades comerciais em diferentes escalas.
c) Os interesses agroexportadores e agroindustriais estimulam o avanço da
ação de empresas agrícolas para regiões interiores.
d) A irrigação e os avanços tecnológicos permitiram a criação de uma importante área de cultivos, incentivando a expansão de culturas para exportação
nas áreas de cerrado.
QUESTÃO 12
As exportações brasileiras atingiram, nos últimos dois anos, patamares históricos de rentabilidade. Contribuíram para essa realidade, EXCETO:
a) A elevação do valor das commodites minerais e agrícolas no mercado
internacional, impulsionadas pela livre demanda.
b) A ampliação da base das empresas exportadoras, incluindo agora pequenas e médias empresas.
c) As políticas públicas do incentivo à exportação, que incluem a redução de
tarifas e impostos
d) A ampliação do consumo nos parceiros comerciais tradicionais, como a Europa e o Japão.
QUESTÃO 13
Os movimentos migratórios deslocam a população no espaço. Faça a correlação
entre os tipos de migração abaixo e assinale a opção que NÃO tem correspondência no parêntese.
a)
b)
c)
d)

Emigração / imigração
Transumância
Pendular
Nomadismo

(
(
(

) Deslocamento constante, sem lugar fixo de
residência.
) Saída e entrada de migrantes de um país
para outro.
) Ida e retorno diário nas grandes concentrações urbanas.
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QUESTÃO 14
Os recursos hídricos são cada vez mais fundamentais para a humanidade, uma
vez que, além da sobrevivência do homem, a água e o desenvolvimento econômico e ambiental estão sempre relacionados, sendo INCORRETO afirmar:
a) A crise dos recursos hídricos vem ampliando-se gradativamente com a evolução tecnológica, o crescimento demográfico, a urbanização, a industrialização e a irrigação.
b) O desenvolvimento econômico e social de qualquer país depende da disponibilidade de água potável e a capacidade de sua conservação e proteção.
c) A água é um recurso renovável através do ciclo hidrológico, o que garante a
sua inesgotabilidade.
d) A escassez de água pode pôr em risco a produção agrícola e industrial, enquanto sua contaminação aumenta os custos de tratamento.
QUESTÃO 15
Quanto ao processo migratório brasileiro, é INCORRETO afirmar:
a) As migrações inter-regionais em direção às regiões Norte/Centro-Oeste foram estimuladas pelas possibilidades de trabalho.
b) Acentuam-se as conseqüências sociais refletidas na distribuição de renda,
urbanização descontrolada e favelização.
c) Registram-se os mesmos índices expressivos de fluxos migratórios convergentes para metrópoles do Sul/Sudeste.
d) Com a globalização, a migração para o exterior tornou-se um fenômeno
recorrente.
QUESTÃO 16
Fazendo um paralelo entre cidade e campo no Brasil, não podemos afirmar que
a cidade é o espaço da modernização e o espaço rural, “sinônimo de atraso”.
São fatores que comprovam a afirmativa dada, EXCETO:
a) O atraso, a pobreza e o subdesenvolvimento existem tanto em certos espaços rurais quanto urbanos.
b) As desigualdades entre campo x cidade têm sido minimizadas pelas políticas públicas, que tendem a valorizar a terra no campo pelo seu valor de
uso, em detrimento do seu valor de troca.
c) A violência ocorre no campo e na cidade, estimulada pela exclusão social e
más condições de vida.
d) A modernidade da cidade avança amplamente no campo, com empresas
rurais utilizando tecnologias e equipamentos de ponta.

8
QUESTÃO 17
O modelo brasileiro de desenvolvimento continua beneficiando uma minoria da
população, e o sistema de transportes, com graves dicotomias, confirma essa
realidade. É INCORRETO afirmar que:
a) estimula a expansão da produção do automóvel particular, em vez de promover um transporte coletivo eficiente.
b) prioriza o uso do petróleo em relação a outros combustíveis, mantendo os
interesses transnacionais e as distorções desse setor.
c) estabelece um modelo de infra-estrutura de transportes que integra a extensão, o tipo e os custos dos eixos viários, gerando competitividade comercial.
d) cria redes de integração que favorecem a flexibilidade e a facilidade de
acesso a certas regiões em detrimento de uma efetiva integração nacional.
QUESTÃO 18
Nos grandes centros urbanos, os problemas ambientais são mais significativos,
sendo INCORRETO afirmar:
a) O volume de lixo produzido per capita é muito grande nas sociedades industriais, agravado pelos resíduos de atividades industriais e de serviços.
b) A escassez de áreas verdes é amenizada pela urbanização das cidades
menores e pelas atividades rurais do entorno.
c) As concentrações industriais, os esgotos urbanos e o adensamento dos fluxos de transportes agravam o problema de resíduos e de emissão de
poluentes.
d) A impermeabilização dos solos e a densa ocupação dos contextos metropolitanos acentuam os impactos.
QUESTÃO 19
O meio rural pode apresentar problemas ambientais graves. São fatores que
alteram as condições ambientais no campo, EXCETO:
a) A modernização agrícola intensifica o uso de agrotóxicos, apesar de a atuação das pragas criar resistência a eles em longo prazo.
b) Formação de pastos, cultivos e produção de carvão e madeira acentuam a
retirada da vegetação nativa.
c) O uso de adubos químicos contamina alimentos, provoca chuvas ácidas e
compromete a qualidade das águas.
d) O uso de técnicas modernas de cultivo impede os processos erosivos, diminuindo a perda dos solos.
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QUESTÃO 20
O Brasil apresenta um quadro de fontes e de consumo de energia que se destaca no cenário mundial, sendo INCORRETO afirmar:
a) A água, enquanto recurso renovável, torna o potencial hidráulico brasileiro
inesgotável.
b) A energia hidráulica e o petróleo são responsáveis pelo maior volume de
consumo nacional de energia.
c) O álcool foi a principal alternativa escolhida pelo governo, como fonte de
energia para amenizar a dependência de importação de petróleo.
d) O aumento de consumo de energia, acelerado pela industrialização, alterou
o modelo energético nacional.

