1
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
Em um mapa, a distância gráfica entre dois pontos é de 12 cm. Sabendo que a
distância geográfica entre eles é de 2040 Km, assinale a escala adequada do
mapa.
a)
b)
c)
d)

1 cm = 17 Km
1 cm = 170 Km
1 cm = 1700 Km
1 cm = 17000000 Km

QUESTÃO 02
Se considerarmos uma linha reta em um mapa de escala 1:75,5, a distância entre as cidades A e B é de 6 cm, entre B e C é de 4 cm e entre A e C é de 7 cm.
Assinale o percurso total de um avião, se sair da cidade A para C, passando por
B.
a)
b)
c)
d)

453 Km
755 Km
981,5 Km
1283,5 Km
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QUESTÃO 03
A partir da análise do gráfico, é correto afirmar, EXCETO:
a) As variações de temperatura
média global são intrínsecas ao
sistema climático.
b) A tendência geral da temperatura média global é de elevação desde o século XIX.
c) Períodos de elevação da temperatura podem ser seguidos
de período de declínio, como o
que sucedeu os anos da Segunda Guerra Mundial.
d) A flutuação da temperatura é
conseqüência direta da intervenção humana no sistema
climático.
AS QUESTÕES 04 E 05 REFEREM-SE À BACIA BRASILEIRA DESCRITA NO
TEXTO A SEGUIR.
“Devido ao seu curso ter um sentido dominante Sul-Norte, cortando vastos trechos semi-áridos, e aos desníveis do relevo
dominado por planaltos e depressões, apresenta trechos não
navegáveis que restringem a ocupação contínua de suas margens e a penetração litoral-interior.”
QUESTÃO 04
O texto refere-se à bacia hidrográfica do rio:
a)
b)
c)
d)

Amazonas
Paraíba do Sul
São Francisco
Paraguai
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QUESTÃO 05
São conseqüências da dinâmica climática na área da bacia, EXCETO:
a) O rio principal, nos períodos de seca, tem-se tornado intermitente em decorrência da intensa utilização de suas águas para irrigação.
b) O regime tropical de chuvas condiciona períodos de cheias no verão e
vazantes definidas no período de estiagem.
c) Os principais afluentes formadores da bacia são perenes, mas os temporários contribuem para a irregularidade da descarga.
d) A concentração de represas tem como objetivo, além da produção de energia, regularizar a descarga do rio.
QUESTÃO 06
Em certas regiões brasileiras, a perda de solos tem-se tornado um grave problema ambiental. São fatores que interferem nesse processo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

as características estruturais do solo.
as condições morfológicas e topográficas do terreno.
o adensamento dos usos e os tipos de cultivos implantados.
o regime térmico regional.

QUESTÃO 07
A área ocupada pelo cerrado brasileiro tem experimentado um intenso processo
de transformações ambientais nas últimas décadas, dentre as quais se incluem,
EXCETO:
a) a rápida ocupação do cerrado com atividades agropastoris tem levado a
uma diminuição da população urbana na região.
b) expansão das áreas de cultivo, criação e capitalização das atividades agrícolas.
c) crescente processo de empobrecimento dos solos e desertificação.
d) assoreamento, poluição e comprometimento dos recursos hídricos.
RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 08 A 10 DE ACORDO COM AS OPÇÕES
ABAIXO. A SEGUIR, PARA CADA QUESTÃO, ASSINALE A RESPOSTA
CORRETA ENCONTRADA.
a)
b)
c)
d)

se todas as afirmativas forem verdadeiras.
se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
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QUESTÃO 08
Caracterizam os minifúndios no Brasil:
I.
II.
III.

Correspondem a estabelecimentos menores que o módulo rural, utilizando
a família como força de trabalho.
Localizam-se nas fronteiras agrícolas do território brasileiro, pois as regiões
de mercado são ocupadas apenas por grandes propriedades.
Dedicam-se prioritariamente ao cultivo de produtos básicos de subsistência, como feijão, milho e mandioca.

QUESTÃO 09
Leia as afirmações a seguir, considerando que a agricultura brasileira tem características muito diferenciadas com relação aos contextos de produção, propriedade e renda.
I.
II.
III.

As terras agrícolas de melhor localização e rentabilidade geralmente não
estão ocupadas com a produção de alimentos essenciais ao mercado interno.
Os grandes proprietários priorizam a agricultura monocultora de mercado,
de exportação ou produtora de matéria-prima industrial.
A mecanização e os avanços tecnológicos direcionam-se basicamente para as áreas e produtos que possibilitam acumulação e maximização dos lucros.

QUESTÃO 10
As afirmações referem-se ao sistema de transporte fluvial no Brasil.
I.
II.
III.

As principais bacias hidrográficas navegáveis encontram-se distantes dos
principais corredores de escoamento da produção, tradicionalmente voltados para o litoral oriental.
As políticas públicas não foram capazes de prover uma logística eficiente
de integração espacial.
A localização dos grandes contextos metropolitanos e das aglomerações
industriais favoreceu a formação de redes com esse setor.
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QUESTÃO 11
A Amazônia é uma das regiões geoeconômicas brasileiras que apresenta maiores perspectivas de potencialidades naturais. Analisando-se essa realidade, é
INCORRETO afirmar:
a) Após realizar desmatamentos e queimadas, alguns nutrientes passam para
o solo, favorecendo temporariamente os cultivos.
b) A intensificação do desmatamento provoca a perda progressiva dos nutrientes e da proteção natural dos terrenos.
c) A posição geográfica e os condicionantes naturais são amplamente favoráveis à mecanização e produção de grãos e outros cultivos temporários.
d) A silvicultura é mais adequada às condições ambientais da região do que o
cultivo de cereais, exceto nas várzeas alagadas.
QUESTÃO 12
No Brasil, a urbanização e a industrialização geraram acentuados reflexos no
campo, sendo correto afirmar que ocorreu entre as empresas rurais, EXCETO:
a) expansão do modo de produção capitalista, impondo cultivos com maiores
perspectivas de lucratividade.
b) difusão de inovações tecnológicas e de equipamentos com maior e melhor
capacidade produtiva.
c) aumento da mecanização e da produtividade do trabalho, estimulando a redução dos índices de população rural.
d) capitalização das pequenas propriedades, com a extinção do “minifúndio
improdutivo”.
QUESTÃO 13
Principalmente a partir da década de 50, o processo de industrialização interferiu
na transformação da economia e na organização do espaço brasileiro, sendo
INCORRETO afirmar:
a) À medida que o País se industrializou, aumentou a dependência econômica
face ao emprego de investimentos financeiros e tecnológicos estrangeiros.
b) O processo de industrialização é dinâmico e representa a adaptação da realidade nacional aos interesses do sistema transnacional.
c) Na divisão de responsabilidades, o capital nacional atua de forma seletiva,
reservando para si os ramos mais dinâmicos e lucrativos, e tenta direcionar
as estratégias do crescimento nacional.
d) A organização do espaço é um reflexo da divisão territorial do trabalho, associada a um modelo de crescimento apoiado nas relações transnacionais.
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QUESTÃO 14
O modelo econômico urbano-industrial adotado pelo Brasil tem gerado profundas repercussões nos campos social, econômico, político e espacial do País.
Atestam essa realidade, EXCETO:
a) A configuração da urbanização se expressa por uma acentuada desconcentração espacial, particularmente nos contextos regionais.
b) A falta de qualificação profissional reduz ainda mais o padrão de vida dos
migrantes, agravando os problemas urbanos e o inchaço do setor terciário.
c) O poder de atração que as cidades exercem é inadequado, porque o crescimento da população nas áreas urbanas é muito maior que a expansão de
empregos, moradias e infra-estrutura.
d) A dispersão dos pequenos núcleos urbanos coincide, em geral, com as cidades onde dominam as atividades relacionadas à economia local.
QUESTÃO 15
Em uma economia globalizada, a necessidade de diminuir o tempo e de reduzir
o percurso no espaço tem condicionado a modernização das vias e meios de
transportes. Considerando-se essa realidade, é INCORRETO afirmar que
ocorreu:
a) aumento da qualidade, velocidade e capacidade de carga dos meios de
transportes, com a gradual automação do sistema agilizando o processo.
b) favorecimento do sistema de conteiners no embarque/desembarque de
mercadorias, agilizando as cargas e descargas e ampliando a eficiência de
entrega.
c) predomínio da utilização de fontes energéticas renováveis, com custos menores de extração/produção favorecendo fretes de longa distância.
d) formação de redes, aumentando a abrangência da integração territorial e
favorecendo a circulação/distribuição de bens e passageiros.
QUESTÃO 16
Os países não conseguem se unir para aprovar leis ambientais eficazes; enquanto isso, a atmosfera terrestre tem apresentado transformações graves que
se refletem no meio ambiente. São causas desse problema, EXCETO:
a) intensificação dos desmatamentos com redução das áreas verdes.
b) orientação à pesquisa e à produção de fontes alternativas de energias menos poluentes.
c) elevação do volume de descargas industriais e agrotóxicas e dos transportes de carga.
d) incentivo, em décadas anteriores, à intensa concentração industrial em contextos metropolitanos.
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QUESTÃO 17
No processo de formação, organização e transformação do espaço urbano, pode-se considerar a ação de diversos agentes. Quanto a essas ações, é
INCORRETO afirmar:
a) Os agentes imobiliários tendem a priorizar as construções destinadas à população de melhor renda.
b) Os agentes imobiliários procuram transformar o espaço rural adjacente à
cidade em espaço urbano, em função do valor da terra.
c) O Estado, quando cria infra-estrutura destinada à construção de bairros para
a classe alta, produz a segregação social no espaço urbano.
d) O Estado, ao construir habitações nas periferias distantes para a população
de baixa renda, corrige a segregação social refletida no espaço urbano.
QUESTÃO 18
Assinale a justificativa que confirma a afirmação a seguir.
“O Norte quer sufocar blocos econômicos da América Latina para fortalecer sua supremacia.”
a) Os acordos com blocos de nações periféricas promovem autonomia técnica
e econômica dos países membros.
b) Os acordos regionais exclusivos de potências econômicas são os passíveis
de integração e desenvolvimento.
c) Os países centrais impõem uma estratégia de poder sobre os países periféricos, acentuando suas fragilidades.
d) Os blocos latino-americanos criam legislações que fortalecem suas estruturas políticas e socioambientais.
QUESTÃO 19
A África é um continente marcado por grandes divergências culturais e econômicas, onde se observa que:
a) as crises de nacionalismo têm origens étnicas, transcendendo as fronteiras
territoriais.
b) as Nações africanas mantêm a unidade dos povos, com idiomas e costumes
em comum.
c) o poder central das nações, autônomo e ditatorial, impede a ocorrência de
guerrilhas internas.
d) os fatores estratégicos e geopolíticos do processo de globalização excluíram os vestígios do imperialismo europeu no continente.
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QUESTÃO 20
Grandes desastres ecológicos, como vazamento de petróleo e outras cargas
tóxicas, têm gerado conseqüências graves para a população e o meio ambiente,
difíceis de ser recuperadas. Entre essas conseqüências, é correto afirmar que
se refletem, EXCETO:
a) nos encargos socioeconômicos, desviando recursos de obras sociais para
obras de saneamento ambiental.
b) na intensificação dos desmatamentos, com redução das áreas verdes e de
proteção natural dos mananciais.
c) nos desequilíbrios ecológicos e na redução dos meios de sobrevivência da
população – alimentação, água potável, etc.
d) na poluição da atmosfera e dos recursos hídricos, com formação de chuvas
ácidas e redução do oxigênio.

