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GEOGRAFIA I

01. Leia os textos que seguem:

Texto I
“De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não
queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de
pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a
globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização como
perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra globalização.” (SANTOS, M. Por
uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 9 ed. Rio de Janeiro:
Record, 2002. p. 18 ).

Texto II
“Essa nova fase de desenvolvimento tecnológico passou a ser classificada por muitos pesquisadores
como Terceira Revolução Industrial ou Revolução técnico-cientifica, em razão do aumento da
capacidade de produção das empresas, das redes de infraestrutura (energia e telecomunicações, em
particular) e da presença de sistemas informatizados nas mais variadas atividades econômicas e na
vida cotidiana das pessoas”. (Lucci, E. A. et al. Território e sociedade no mundo globalizado:
geografia: ensino médio, v. 2. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 89).

Os dois textos acima relatam algumas características do atual processo de globalização. Sobre esse
tema, analise os itens abaixo.

I. O processo de globalização intensificou-se ainda mais a partir do fim da URSS, pois esse país foi
pioneiro em criar novas tecnologias que mudaram o panorama tecnológico atual.
II. O processo de globalização se maquia como fábula já que apesar de todo o avanço tecnológico,
na atualidade, a desigualdade entre as nações, principalmente entre as do norte e as do sul, tende a
aumentar ainda mais.
III. A revolução técnico-científica atual proporcionou a melhoria das tecnologias utilizadas no
mundo periférico, permitindo a maior concorrência entre as nações e potencializando a
independência econômica dos países periféricos frente às nações mais desenvolvidas.
IV. A globalização passou a estimular ainda mais as empresas transnacionais a transcenderem os
espaços nacionais até então utilizados, graças à evolução dos meios de comunicações e transportes,
sobretudo a partir da década de 1970.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e IV.
e) I, II, III, IV.



02. A imagem abaixo exemplifica um desenvolvimento urbano desigual nas cidades capitalistas
atuais juntamente com a “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial”. Analisando a imagem e
relacionando-a com os fenômenos urbanos contemporâneos, pode-se afirmar que ela indica existir,
lado a lado, os fenômenos:

Fonte: http://opovonalutafazhistoria.blogspot.com/2011_08_14_archive.html. Acesso em 01 set 2011.

a) Circuito inferior da economia e rede urbana.
b) Auto-segregação e segregação imposta.
c) Macrocefalia e conturbação.
d) Hierarquia urbana e terciarização.
e) Megacidade e condomínios exclusivos.

03. O processo de urbanização é hoje um fenômeno cada vez mais intensificado nos mais variados
espaços do planeta. Apesar da extrema diferenciação entre a urbanização dos países centrais e a
urbanização dos países periféricos, julgamos que os fenômenos ocorridos em cada bloco de países
são dicotômicos do ponto de vista histórico. Entretanto, ao observarmos a imagem abaixo, podemos
identificar um processo urbano existente em ambos os países conhecido como:

Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br.Acesso em 13/07/2011.

http://opovonalutafazhistoria.blogspot.com/2011_08_14_archive.html
http://www.geografiaparatodos.com.br.Acesso


a) Terciarização.
b) Favelização.
c) Macrocefalia.
d) Metropolização.
e) Cosmopolização.

04. Analise as informações a seguir:

Texto I
Noventa milhões em ação/ Pra frente Brasil Do meu coração ...
Todos juntos, vamos/ Pra frente Brasil/ Salve a Seleção!

Texto II
“Após cerca de quatro meses de trabalho de coleta e supervisão, durante os quais trabalharam 230
mil pessoas, sendo 191 mil recenseadores, o resultado do Censo 2010 indica 190.732.694 pessoas
para a população brasileira em 1º de agosto, data de referência. Em comparação com o Censo 2000,
ocorreu um aumento de 20.933.524 pessoas. Esse número demonstra que o crescimento da
população brasileira no período foi de 12,3%, inferior ao observado na década anterior (15,6% entre
1991 e 2000). O Censo 2010 mostra também que a população é mais urbanizada que há 10 anos: em
2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%”. (Fonte:
http://www.ibge.gov.br. Acesso em 13/07/2011).

A observação dos dois textos proporciona importantes análises referentes à população brasileira.
Primeiro, na década de 1970, ano em que a composição de Miguel Gustavo embalava os 90 milhões
de brasileiros com o tricampeonato mundial de seleções; e o texto II revela que, em agosto do ano
de 2010, a população brasileira se encontrava com quase 191 milhões de pessoas. Ou seja, em 40
anos, o Brasil mais que dobrou o tamanho de sua população.
Apesar desse grande crescimento absoluto, a taxa média geométrica de crescimento anual da
população residente reduziu-se bastante, passando de 2,99% entre 1950/1960 e chegando a 1,17%
entre 2000/2010. Todas essas informações nos permitem concluir que:

a) a população brasileira reduziu o seu crescimento vegetativo, principalmente, após a introdução
em nosso país do controle de natalidade, sendo importante decisão tomada pelos governantes do
período militar.
b) o acesso a métodos contraceptivos e a entrada da mulher no mercado de trabalho são importantes
fatores que potencializaram a redução do crescimento vegetativo brasileiro.
c) o processo de urbanização ocorrido ao longo das últimas décadas não foi fator importante para
que houvesse a redução do crescimento vegetativo brasileiro.
d) a falta de consciência da população mais pobre por não adotar medidas que pudessem reduzir o
número de filhos foi um dos fatores que mais contribuíram para a menor redução do crescimento
vegetativo no país, confirmando as tendências neomalthusianas.
e) a redução desse crescimento vegetativo foi fundamental para diminuir o número de pessoas que
passam fome no Brasil, já que a redução do número de habitantes permitiu a melhor distribuição de
alimentos no país.

http://www.ibge.gov.br


05. O espaço geográfico a partir da revolução técnico-científica mostrou-se complexo e híbrido,
acelerando o ritmo da vida, vencendo “as barreiras espaciais em tal grau que por vezes o mundo
parece encolher sobre nós”.

Fonte: Harvey, D. A condição pós-moderna. 16 ed. São Paulo: edições Loyola, 2007. p. 220.

O conceito que surge a partir da análise da imagem acima e tomando por base os estudos de David
Harvey é:

a) Compressão do tempo-espaço.
b) Metamorfoses do espaço habitado.
c) Desterritorialização.
d) Meio técnico-científico-informacional.
e) Sociedade informacional.

06. “Muitos problemas ambientais ultrapassam os limites dos países onde são gerados. [...] No
entanto, os problemas relacionados à emissão de gases que alteram a composição natural da
atmosfera estão entre os que mais têm atraído a atenção da comunidade internacional.” (Fonte:
LUCCI, E; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C. Território e sociedade no mundo globalizado: ensino médio. 1
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 255).

O impacto ambiental responsável, na atualidade, pelas mudanças climáticas mais graves ao planeta,
e que foi objeto de estudos e debates fervorosos a respeito da temática no Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas IPCC, na sigla em inglês) está presente na opção:

a) Buraco da camada de ozônio.
b) Ilhas de calor.
c) Chuva ácida.
d) Aquecimento global.
e) Desertificação.

07. Leia atentamente as afirmativas a seguir.
I. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam um importante grupo de países que se destaca
pela grandeza econômica, populacional e passam a ter relevante papel no cenário econômico e
geopolítico mundial denominado BRICS.
II. No início da década de 1990, apesar de fortes resistências no país, o Brasil começa a se deslocar
para a abertura econômica e a adoção de medidas neoliberais, como as privatizações, deixando-o
em plenas condições de competição com as nações centrais do globo.



III. As exportações brasileiras ainda estão muito atreladas às commodities, sendo essas mercadorias
importantes para elevar o valor agregado de nossa pauta exportadora.
IV. Apesar de ter um peso econômico e geopolítico estratégico no cenário atual, o Brasil ainda é um
ator de pouca importância no mundo, apresentando-se como um país subdesenvolvido.
V. Mesmo com todos os problemas envolvendo a sua economia, o Brasil conseguiu passar imune
aos anseios de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco
Mundial, não solicitando ajuda econômica aos mesmos.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) I.
b) I e II.
c) II e IV.
d) III e V.
e) II, III e V.

08. Observe:

Fonte: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010. Acesso em 31/01/2011.

Analise a tabela acima e as afirmativas abaixo.

I. As cidades do Rio de Janeiro e de Brasília, em 2000 e 2010, podem ser consideradas cidades
globais, pois apresentam mais de dois milhões de habitantes.
II. Apesar de estar na última posição da tabela, a cidade de Porto Alegre continua sendo a única que
apresenta uma megalópole bem estruturada dentro do Brasil.
III. As cidades de Belo Horizonte e de Fortaleza podem ser consideradas metrópoles regionais.
IV. A cidade de Manaus possui forte influência em toda a rede urbana da região Norte do país,
juntamente com a cidade de Belém.
V. A cidade de São Paulo pode ser considerada simultaneamente uma megacidade e uma cidade
global.

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010


Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) I.
b) II e III.
c) II, IV e V.
d) III, IV e V.
e) I, II, III, IV e V.

09. Observe o texto e os mapas expostos, marque a opção CORRETA a partir dos seus
conhecimentos sobre região e regionalização.

“Regionalizar significa estabelecer regiões com base em determinados critérios, que podem ser
naturais, históricos, culturais ou socioeconômicos. Uma regionalização pode ainda inter-relacionar
mais de um desses aspectos, desde que garantam um caráter de individualidade à região,
distinguindo-a das demais”. (Fonte: Lucci, E. A. et al. Território e sociedade no mundo globalizado:
geografia: ensino médio, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 244)

Fonte: http://www.expoente.com.br/vestiba/vestibular/puc2003/geografia/q05.html e
http://educacao.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.jhtm. Acesso em: 01 set 2011.

a) A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) são exemplos de algumas das estratégias brasileiras para
promover a maior integração regional e acabar com as disparidades entre as regiões, reduzindo a
dependência do sudeste com as demais regiões brasileiras.
b) O Brasil, por possuir um território de proporções continentais, apresentou desde sua formação
uma regionalização em complexos geoeconômicos, interesse da corte portuguesa em melhor
conhecer as terras brasileiras.
c) Os mapas expostos acima indicam, respectivamente, da esquerda para a direita, uma
regionalização por macrorregiões e por complexos geoeconômicos, sendo que as mesmas foram
colocadas em desuso após a introdução da regionalização por características naturais no país, graças
a toda ênfase atual dada à Amazônia brasileira.
d) A regionalização, a partir dos complexos geoeconômicos, não acompanha os limites entre os
estados, havendo aqueles estados com parte de seu território em uma região, e a outra parte em
outra região.
e) O complexo Amazônico do país, por conter uma fronteira para o capital extremamente valiosa, é
avaliado como o mais importante do país por apresentar uma farta fonte de matéria-prima para ser
utilizada.

http://www.expoente.com.br/vestiba/vestibular/puc2003/geografia/q05.html
http://educacao.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.jhtm


10. A Guerra Fria foi marcada por um equilíbrio bipolar do poder mundial. O núcleo duro desse
momento histórico particular foi a disputa político-econômica-ideológica entre as superpotências –
EUA (capitalista) X URSS (socialista). Há o entendimento entre os estudiosos de que esse momento
se caracteriza como um equilíbrio de forças, marcado como uma guerra impossível, paz improvável.
Um dos pontos de disputa nesse cenário eram as guerras ideológicas e a corrida espacial. Sobre
essas disputas, analise os itens abaixo.

I. Dentro da guerra ideológica, a guerra publicitária era um ponto demasiado importante e muito
explorado pelos capitalistas. Tentava-se mostrar que as facilidades tecnológicas estavam ao alcance
de todos, retratando que, apesar de toda a tristeza do mundo socialista, este ainda era capaz de
competir com os EUA.
II. Na concepção dessas potências, conter a expansão do poder de influência de cada um dos blocos
era fundamental para impor uma visão de mundo voltada para o convencimento da opinião pública
mundial das maravilhas de seu próprio modelo.
III. O American Way of Life foi um forte estimulador do consumo nas sociedades americana e
soviética, estimulando uma sociedade de consumo em cada bloco, difundindo valores como bem-
estar, prosperidade, liberdade e qualidade de vida.
IV. As bombas de destruição em massa, como a nuclear, o lançamento de satélites artificiais, o
envio de seres humanos ao espaço e a chegada à Lua e o enorme investimento bélico são algumas
das características do período da Guerra Fria.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e IV.
e) II, III e IV.

11. “O Dicionário de Economia do século XXI define indústria como o ‘conjunto de atividades
produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas, de modo manual ou com
auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias” (Fonte: SENE, E; MOREIRA,
J. C. Geografia geral do Brasil, volume 2: espaço geográfico e globalização: Ensino médio. São Paulo:
Scipione, 2010. p. 123).

A indústria é um dos setores mais importantes para uma economia que busca desenvolvimento e
crescimento. Sabendo disso, analise as seguintes colocações sobre a Geografia das indústrias.
I. As indústrias de bens de consumo são aquelas que mais se apresentam espraiadas pelo território,
podendo ser localizadas em pequenos, médios ou grandes centros urbanos. No entanto, localizam-
se, preferencialmente, em regiões com maior disponibilidade de mão de obra e maior facilidade de
acesso ao mercado consumidor.
II. Na atualidade, a partir da Terceira Revolução Industrial, as indústrias conseguiram se espalhar
por todo o globo e chegar aos lugares menos propícios para sua instalação. Pode-se afirmar, assim,
que há uma homogeneização do espaço industrial mundial, percebido a partir da Nova Divisão
Internacional do Trabalho, onde os antigos países agroexportadores passaram a exportar, também,
bens industrializados.
III. Os fatores locacionais para as indústrias, historicamente, vêm sendo alterados e, com isso,
alguns setores industriais, hoje, não necessitam estar próximos aos grandes centros difusores de
tecnologia, conhecimento e pesquisa, como no caso das indústrias típicas da Terceira Revolução
Industrial, pois qualquer local é viável para a sua instalação.
IV. O modelo de substituição de importações, que são processos tardios de industrialização, típico
de países como o Brasil e o México, permitiu, ainda no século XIX, o aumento da produção
nacional de bens industriais e, ao mesmo tempo, potencializou a independência desses países em
relação ao capital estrangeiro.



Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) I.
b) III.
c) I e III.
d) I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

12.

A passagem acima vislumbra um modelo de produção industrial que é CORRETAMENTE
denominado na opção:

a) Fordismo.
b) Toyotismo.
c) Keynesianismo.
d) Taylorismo.
e) Marcatismo.

13. “O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical reestruturação. Diante da forte
volatilidade do mercado, do aumento da competição e do estreitamento das margens de lucro, os
patrões tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-
obra excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes de contratos de trabalho
mais flexíveis [...] redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo
parcial, temporário ou subcontratado [...] (O trabalhador deve) ser, agora, adaptável, flexível e, se
necessário, geograficamente móvel [...] A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o
número de trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra
facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins”. (HARVEY, D. A condição pós-
moderna. 16 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 143-144).

Na atualidade, a reestruturação produtiva e tecnológica potencializou uma transformação no
mercado de trabalho nas diversas escalas de atuação. O número de atividades profissionais
aumentou bastante, mas outras foram extintas. Sobre a questão do desemprego no Brasil e no
mundo, analise as seguintes afirmações.

“A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto
direto com a rigidez. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho,
dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras
de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional.
A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do
desenvolvimento desigual [...] criando, por exemplo, um vasto movimento no
emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas”. (HARVEY, D. A
condição pós-moderna. 16 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007. p. 140. Adaptado).



I. O desemprego conjuntural, ou seja, aquele temporário, é provocado por crises econômicas,
oriundas de motivações internas ou externas ao território, atingindo de forma mais acentuada
determinados setores econômicos devido ao nível de grandeza atingido. Pode-se perceber que, nesse
caso, o mercado de trabalho pode voltar a ser como anteriormente à crise.
II. O desemprego estrutural pode ser também denominado desemprego tecnológico. Acontece
devido às inovações tecnológicas ocorridas em uma determinada economia ou setor,
impossibilitando uma volta ao número anterior de empregos à modernização.
III. O elevado índice de desemprego existente nos países, principalmente, os da periferia e
semiperiferia do sistema-mundo, faz que haja uma intensificação dos processos migratórios de
pessoas que saem de suas nações e entram, na maior parcela dos casos, na ilegalidade nos países
centrais em busca de melhores condições de vida, emprego ou, ao menos, sobrevivência.
IV. Alguns fatores podem contribuir para o aumento do desemprego nos países, entre eles: baixo
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), abertura econômica acentuada, baixos investimentos
em infraestrutura, automação e robotização.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e IV.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II, III, e IV.

14. Leia a tirinha a seguir:

Fonte: SERIACOPI, G. C. A.; SERIACOPI, R. História (série Brasil). São Paulo: Ática, 2005. P. 128.

A ilustração acima, retratada de maneira animada, mostra muito bem a perda de poder decisional
por qual os Estados Nacionais nos dias atuais passam. Tal processo principia-se a partir do final da
Segunda Guerra mundial, com a criação de alguns organismos supranacionais, como aqueles
citados no texto da ilustração, a saber, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial
(BIRD). No entanto, não apenas esses dois citados foram criados como medidas econômicas pós-
guerra. Um outro organismo foi pensado para atuar na economia mundial de forma a complementar
as medidas econômicas idealizadas pela Conferência de Bretton Woods, no mesmo pacote dos
anteriormente mencionados. A sigla correspondente a esse organismo é:

a) OTAN.
b) Comecom.
c) GATT
d) ONU.
e) Benelux.



15. Leia o texto a seguir:

“Unilever e PROCTER & Gamble punidas por cartel”.

“BRUXELAS. As multinacionais Unilever e Procter & Gamble foram multadas por órgãos
reguladores da União Europeia (UE) em um total de 315,2 milhões de Euros (aproximadamente R$
726 milhões). A alemã Henkel, que também participava do cartel, escapou da multa, porque foi a
responsável pelas informações que permitiram a abertura das investigações.
As três empresas são as principais produtoras de sabão em pó do continente, destacou a Comissão
Europeia. A anglo-holandesa Unilever é dona das marcas Omo e Radiante; a americana Procter &
Gamble fabrica o Ariel e o Tide, enquanto a Henkel é proprietária do Persil. No Reino Unido e na
Irlanda, o Persil é vendido pela Unilever. Segundo a Comissão Europeia, o cartel operou na
Bélgica, na França, na Alemanha, na Grécia, na Itália, em Portugal, na Espanha e na Holanda, entre
2002 e 2005”. (Fonte: O Globo. 14 abr 2011. Economia: p. 26.).
Marque a opção que apresenta a definição conceitual de Cartel CORRETAMENTE.

a) Empresa que exporta um produto a preço inferior àquele que pratica para o produto similar nas
vendas para o seu mercado interno. Dessa forma, a diferenciação de preços já é por si só
considerada como prática desleal de comércio.
b) Grandes e poucas empresas que dominam um determinado setor econômico, por exemplo, as
empresas aéreas.
c) Empresa que possui, como atividade principal, a participação acionária majoritária em uma ou
mais empresas, ou seja, uma empresa que possui a maioria das ações de outras empresas e que
detém o controle de sua administração e políticas empresariais.
d) Associação entre empresas com objetivo de dominar o mercado e disciplinar a concorrência. As
partes entram em acordo sobre o preço, que é uniformizado geralmente em nível alto e as quotas de
produção são fixadas.
e) Empresas que visam a proteger o mercado interno através da criação de mecanismos que
dificultam a entrada no país de mercadorias importadas e que reduzem a competição externa e
assim permitem o livre desenvolvimento das atividades econômicas internas.

16. Leia o texto a seguir.

Tentando atrair os chineses...
      “Municípios oferecem pacotes de isenções fiscais para sediar fábrica de iPads da Foxconn”

“A confirmação de que a Foxconn, maior exportadora da China, vai produzir no Brasil a segunda
geração do tablet da Apple, o iPad 2, gerou a busca entre municípios pelo investimento bilionário.
Maior fabricante de eletrônicos do planeta, a taiwanesa Foxconn acenou com um desembolso de até
US$ 12 bilhões. Pelo menos duas cidades da região de Campinas saíram à caça desse dinheiro:
Jundiaí, a cerca de 60 quilômetros de São Paulo, e a vizinha Indaiatuba. Ambas já abrigam unidades
da multinacional. Ao contrário de Indaiatuba, que confirma ter apresentado um pacote de isenções,
Jundiaí negocia em silêncio”. (Fonte: O Globo. 24 abr 2011. Economia: p. 31. (Adaptado)).
O momento atual de desenvolvimento da economia capitalista faz com que as empresas busquem, a
todo tempo, novas localizações para suas unidades produtivas que possibilitem a redução dos custos
de produção. Conforme a reportagem apresentada acima, há a busca, por diversas cidades no país e
no mundo, de maneira que possam atrair essas empresas aos seus territórios. No contexto dessas
informações, o conceito que MELHOR PODE SER EMPREGADO para definir o cenário
descrito acima é:



a) Guerra dos lugares.
b) Reestruturação política.
c) Desterritorialização.
d) Reterritorialização.
e) Just in time.
17. Observe a imagem abaixo:

Fonte: http://www.expoente.com.br/vestiba/vestibular/puc2004/geografia/q01.html. Acesso em: 25 ago
2011.

Os mapas expostos na imagem acima representam o continente africano a partir de duas projeções
distintas. Marque a opção CORRETA que indica, respectivamente, os nomes dos autores da
projeção dos mapas da esquerda e da direita:

a) Robinson e Mercator.
b) Goode e Peters.
c) Mercator e Peters.
d) James Gall e Humboldt.
e) Mollweid e Cantino.

18. Observe:
“Para que o espaço possa aspirar a ser um ente analítico independente, dentro do conjunto das
ciências sociais, é indispensável que conceitos e instrumentos de análise apareçam dotados de
condições de coerência e de operacionalidade. Assim, ao mesmo tempo demonstramos sua
indispensabilidade e legitimamos o objeto de estudo”. (SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e
Tempo, Razão e Emoção. 4 ed. São Paulo: Editora da USP, 2004. P. 21)

Milton Santos, em um de seus últimos trabalhos, “A Natureza do Espaço”, propõe conceituar o
espaço geográfico de maneira a dar a verdadeira importância que esse possui frente às ciências
sociais. Na verdade, esse espaço será definido nessa obra do autor de maneira a fornecer elementos
analíticos que possibilitem novas visões sobre o mesmo. Marque a opção CORRETA quanto à
definição proposta pelo autor para o espaço geográfico.

a) Sistema de técnicas e territorializações.
b) Sistema de Metamorfoses e sistema híbrido.
c) Sistema de ações e sistema de objetos.
d) Sistema informacional e meio técnico-científico-informacional.
e) Ordem global e sistema da tecnoesfera.

http://www.expoente.com.br/vestiba/vestibular/puc2004/geografia/q01.html


19. Leia o texto a seguir.
“A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém
coexistindo no momento atual. No espaço, as formas de que se compõem a paisagem preenchem, no
momento atual, uma função atual, como resposta às necessidades atuais da sociedade. Tais formas
nasceram sob diferentes necessidades, emanaram de sociedades sucessivas, mas só as formas mais
recentes correspondem a determinações da sociedade atual”. (SANTOS, M. A natureza do espaço:
Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4 ed. São Paulo: Editora da USP, 2004. P. 104)

De acordo com Milton Santos, aquilo que fica no passado como forma, espaço construído,
paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se
substituem e acumulam em todos os lugares É DEFINIDO pelo autor como:

a) psicoesfera.
b) metamorfoses do espaço habitado.
c) superestrutura.
d) rugosidades.
e) lugar.

20.  Leia os textos a seguir:
Texto I
“Pela primeira vez na história, um líder árabe foi deposto por força de movimentos populares. Isso
aconteceu em um país mulçumano (...). O presidente Zine Al-Abdine Ben Ali renunciou em 14 de
janeiro 2011 após um mês de violentos protestos contra o governo. Ele estava há 23 anos no poder”.
(Fonte: http://educacao.uol.com.br/atualidades. (Adaptado). Acesso em: 01 set 2011).

Texto II
“Quando um jovem vendedor ambulante (...) escolheu uma forma radical de protestar contra o
confisco de suas mercadorias pela polícia, ateando fogo ao próprio corpo, ninguém poderia
imaginar que seu gesto detonaria uma onda de protestos capaz de derrubar o ditador Zine Al-
Abdine Ben Ali de seus 23 anos de reinado. Muito menos que essa onda se espalharia por vários
países islâmicos do Oriente Médio e do Norte da África, no movimento que ficou conhecido como
“Primavera Árabe”. (Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/onda-de-protestos-da-
primavera-arabe-completa-seis-meses. Acesso em: 01 set 2011).

Marque a opção que informa O NOME DO PAÍS PIONEIRO nesses acontecimentos que
marcaram profundamente a história do mundo Árabe no ano de 2011.

a) Líbia.
b) Egito.
c) Iêmem.
d) Tunísia.
e) Síria.

21. Leia o texto a seguir:
“O PLANETA DOS HUMANOS”

“O mundo chegará a 7 bilhões de pessoas neste ano. Nossa espécie já ocupa tanto espaço, com
plantações, cidades, estradas, poluição e lixo, que, para os cientistas, entramos em um novo período
geológico: o Antropoceno. Agora, as atividades humanas são a força mais relevante para moldar a
superfície da Terra. Alimentar, vestir e dar conforto a toda essa gente pode exaurir os recursos
naturais. Um dos principais desafios é produzir uma nova revolução agrícola, que atenda não só às
necessidades básicas, mas também ao paladar mais exigente da população emergente. Gerar energia

http://educacao.uol.com.br/atualidades
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/onda-de-protestos-da


para produzir bens e serviços sem sentir gases poluentes que agravam as mudanças climáticas
exigirá decisões difíceis, em alguns casos impopulares. Mas uma população maior também significa
mais cérebros criativos no mundo, capazes de nutrir uma revolução tecnológica verde. Essas
pessoas viverão em megalópoles, onde se multiplicarão os problemas atuais de trânsito, lixo e falta
de espaço. Esses centros urbanos também são um terreno fértil para uma nova classe de pessoas,
mais conectadas, dinâmica – e talvez mais inteligentes. Segundo alguns pesquisadores, à medida
que a população cresce, também aumenta a velocidade de nossa evolução. E, de certa forma, da
própria evolução do planeta”. (Fonte: Época. 6 jun 2011. Edição Especial).

O texto acima reflete algumas concepções sobre o crescimento demográfico global, concepções que
buscaram (e buscam) explicar e entender o crescimento populacional mundial e sua consequência
para o planeta Terra e para a sociedade. Interpretando de maneira mais apurada e com base na
reportagem acima intitulada “O PLANETA DOS HUMANOS”, destaca-se uma corrente
demográfica muito importante dentro dos estudos populacionais.
Marque a opção que define essa corrente demográfica.

a) Neomalthusiana.
b) Ecomalthusiana.
c) Marxista.
d) Reformista.
e) Malthusiana.

22. Observe:
“Estudo indica que sem problemas de infraestrutura e a elevada carga tributária, PIB per

capita iria de US$ 10 mil para US$ 21,6 mil”
“SÃO PAULO - O Brasil poderia mais que dobrar o Produto Interno Bruto (PIB) por habitante, dos
atuais US$ 10 mil para US$ 21,6 mil, e atingir níveis de países como Coreia do Sul e Portugal, se
reduzisse as ineficiências que tiram a competitividade do País, aponta estudo da LCA Consultores.
"Falta de infraestrutura e complexidade do sistema tributário, que exige 2.600 horas por ano das
empresas só para pagar impostos, dividem o primeiro lugar no pódio dos principais obstáculos para
ampliar a competitividade", diz o economista responsável pelo estudo, Bráulio Borges. [...] Além da
conhecida falta de infraestrutura, estão nesse rol o tempo gasto pelas empresas para pagar impostos,
a carga tributária sobre o lucro das companhias, o tempo para fazer valer o cumprimento dos
contratos, o custo para exportar e o tempo para lidar com licenças em geral”.
Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia. Acesso em: 01 set 2011.

O texto acima informa que o Brasil apresenta enormes problemas de infraestrutura, burocráticos,
ligados à mão de obra, desenvolvimento tecnológico, enfim, baixo investimento em setores que
aumentariam a competitividade do Brasil em um cenário atual em que o mundo está interconectado
a partir dos ditames da globalização. Há, dessa forma, uma expressão usada para definir um
conjunto de dificuldades que encarecem o investimento no Brasil, impedindo que haja um maior
crescimento e desenvolvimento sócio-econômico. Marque a opção CORRETA.

a) Risco Brasil.
b) Custo Brasil.
c) Avança Brasil.
d) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
e) Superávit Primário.

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia


23. Leia:
“A nova política de transportes não representa uma mera substituição da prioridade rodoviária pela
ênfase nas ferrovias e hidrovias. A configuração de uma estrutura de “bacia de drenagem” capaz de
contribuir para a inserção competitiva do país na economia globalizada depende da integração, ou
seja, entre diferentes modos de transporte. As cargas devem ser transferidas, com eficiência e
baixos custos, entre caminhões, vagões ferroviários e comboios fluviais”. (Fonte: TERRA, L;
ARAÚJO, R; BORGES, R. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. 1 ed. Vol 3. São Paulo:
Moderna, 2010. P. 183).

O Brasil apresenta um território de dimensões continentais, que exige uma estratégia de transportes
que possa satisfazer as necessidades de deslocamentos de cargas e pessoas. O sistema de transportes
é essencial para o desenvolvimento econômico de um país e o investimento nesse segmento permite
um aumento de competitividade, atração de empresas, redução dos custos de escoamento, enfim, é
condição essencial para inserir-se em uma competição global. Para isso, a citação acima expõe um
modelo de transportes que deve ser seguido pelo Brasil a fim de reestruturar seu sistema de
transportes. Com base nisso, marque a opção que DEFINE O MODELO EXPOSTO.
a) Transposição modal.
b) Cabotagem.
c) Intermodal.
d) Integração Rodo-ferro-hidro.
e) Escoamento integrado.

24. Leia:
“Por que muitos Estados estão aceitando, embora com certa relutância, abdicar parcialmente de sua
soberania para fazer parte de blocos econômicos regionais? [...] muitos países têm procurado
diminuir as barreiras impostas pelas fronteiras nacionais aos fluxos de mercadorias, capitais,
serviços, e até mesmo de mão de obra, na busca de aumentar os lucros das empresas, os empregos
dos trabalhadores e seus respectivos PIBs.” (Fonte: SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia geral do
Brasil, volume 2: espaço geográfico e globalização: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2010, p. 231).

Um dos blocos econômicos existentes no continente americano chama-se NAFTA (Acordo Norte-
Americano de Livre Comércio ou na sigla em inglês North American Free Trade Agreement), que
surge na década de 1990, tendo como componentes atuais os Estados Unidos da América (EUA),
Canadá e México. A respeito desse bloco, analise as afirmativas abaixo.
I. Nesse bloco, ao contrário do que se pensa, o objetivo final é a formação de um grande mercado
comum e monetário nos moldes da União europeia, almejando a equiparação das partes mais pobres
do bloco (México) ao mesmo nível de desenvolvimento social e econômico do que os demais
integrantes.
II. A maior parcela das indústrias que se destinou ao território mexicano assim fez apenas para
explorar algumas vantagens locacionais, como a mão de obra mais barata, o menor custo de
terrenos, os incentivos fiscais etc. Não há fixação ou transferência de tecnologia para o México,
ficando exacerbado o quadro de dependência ainda maior desse país com os demais integrantes do
bloco.
III. Com o exponencial aumento das exportações mexicanas desde a entrada desse país no bloco, foi
possível perceber a redução da dependência do México em relação aos EUA, com a redução do
fluxo de imigrantes ilegais em direção aos EUA e a superação econômica em relação ao Canadá,
que passou a ser o integrante com menor expressão.
IV. As empresas conhecidas como maquiladoras fixaram-se no território mexicano, mas não
trouxeram ganhos significativos para esse país, pois são apenas montadoras, com a maior parcela
dos componentes vindos de fora do país, principalmente, aqueles que possuem maior valor
agregado.



Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) II e IV.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) I, II, III e IV.

25. Sobre as ideias e propostas neoliberais, analise as afirmativas abaixo.
I. Nesse modelo, o Estado deve apresentar-se como mínimo, com pouca intervenção na economia,
buscando por fim as barreiras que impedem o livre comércio entre as nações, mesmo que, para isso,
o equilíbrio fiscal seja posto de lado, visando apenas ao controle inflacionário.
II. Há uma redução da participação do Estado em setores sociais, como saúde, educação e
assistência social, a fim de destinar esses recursos poupados para o pagamento da dívida externa ou
realização de superávit primário.
III. O país que mais se beneficiou das propostas neoliberais foi a China, evidentemente porque
seguiu, de maneira fidedigna, todos os mandamentos exigidos pelos países e organismos que
dominam essa doutrina, abrindo totalmente os seus mercados e com um processo de privatização
rápido, intenso e total.
IV. O modelo neoliberal pôs fim as enormes disparidades existentes entre as nações, atendendo à
totalidade das demandas das nações mais pobres e estimulando um estado de bem-estar social
amplo e abrangente.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) II e III.
d) III e IV.
e) I, II e III.

26. Observe:
“ [...]qualitativamente, quanto mais se interiorizavam segmentos da indústria pesada, mais a
estrutura produtiva se movia em direção a aparelho complexo e denso, cuja a dinâmica de
crescimento e ciclo passava assumir um caráter Keynesiano, ou seja, determinada basicamente
pelas decisões de investimento autônomo e seus impulsos multiplicadores-acelerados sobre a
malha industrial local, dependendo em menor grau de mercados “externos” à indústria[...]”
Otaviano Canuto; Brasil e Coreia do Sul (Os descaminhos da industrialização tardia) p.98; Ed. Nobel.

Sobre a indústria nacional, podemos afirmar:

a) O uso de investimentos estatais nas indústrias na primeira metade do século XX ampliou a
participação das regiões Sudeste e Norte na economia nacional.
b) A oferta de matérias primas nas regiões Nordeste e Sul possibilitou a expansão da malha
industrial para áreas com o vale do Itajaí e Agreste pernambucano.
c) A associação de capital e mão de obra qualificada motivou a rápida implantação de núcleos
industriais no Sudeste, Vale do Ribeira em São Paulo, no Centro Oeste no maciço do Urucum,
região de Corumbá.
d) As regiões Sudeste e Sul apresentavam condições sócio-econômicas adequadas para a
implantação de parques industriais, como capital, mão de obra e infraestrutura viária,
principalmente, após a segunda metade do século XX.
e) As cidades brasileiras contempladas pelos projetos estatais para implantação da indústria na
segunda metade do século XX obtiveram uma urbanização planejada, podendo citar como exemplos
Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Vitória.



27.  Observe o mapa da região norte do Brasil.

Fonte: Novo atlas geográfico do estudante; Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa; P. 41; São Paulo; Ed.FTD; 2005.

Uma área de grande importância econômica para o Brasil, a região do estado do Amazonas
conhecida como “Cabeça do Cachorro” tem como centro de referência a cidade de São Gabriel da
Cachoeira. Os conflitos nessa região colocam em risco a segurança nacional brasileira. Marque a
opção que apresenta fatores locais que estão relacionados CORRETAMENTE ao risco de
soberania nacional.
a) A ação de Narcotraficantes colombianos e trabalhadores sem terra venezuelanos na cidade Cucuí.
b) A ação de Narcotraficantes venezuelanos e guerrilheiros comunistas brasileiros na cidade de São
Gabriel da Cachoeira.
c) A ação de Narcotraficantes colombianos e guerrilheiros comunistas da Colômbia camuflados na
selva.
d) A ação de Narcotraficantes venezuelanos e trabalhadores sem terra brasileiros na cidade de
Cucuí.
e) A ação de Narcotraficantes brasileiros e trabalhadores sem terra colombianos na cidade de São
Gabriel da Cachoeira.

28. Um grupo de turistas brasileiros, aproveitando o valor da moeda estadunidense em baixa, viaja
para Austrália no dia 08 de Julho 2011. Sabendo que o aeroporto internacional do Galeão (Rio de
Janeiro) está no fuso -03 GMT e o aeroporto Kingsford  Smith International Airport (Sidney) está a
+10 GMT. A viagem com escala em Bogotá (Colômbia) durou 19 horas ao seu total e a decolagem
do Brasil ocorreu às 13h (Horário oficial de Brasília ).
Marque a opção que INDICA A DATA E A HORA em que os turistas brasileiros aterrissaram no
aeroporto de Sidney (Austrália).
a) 09 de julho de 2011; 08h.
b) 07 de julho de 2011; 18h.
c) 07 de julho de 2011; 07h.
d) 09 de julho de 2011; 18h.
e) 09 de julho de 2011; 21h.



29.  A divisão regional Geoeconômica do Brasil, elaborada pelo Geógrafo Pedro Pinchas Geiger
na década de 1960, baseia-se, principalmente:

a) no processo histórico e industrial de formação de fronteiras nacionais.
b) no processo natural e religioso de formação de fronteiras estaduais.
c) no processo militar e econômico de formação de fronteiras nacionais.
d) no processo religioso e natural de formação de fronteiras estaduais.
e) no processo histórico e extrativista de formação de fronteiras estaduais.

30. Sobre o sistema agropecuário dos Estados Unidos, marque a opção em que o cinturão agrícola
NÃO CORRESPONDE à sua definição.

a) Wheat belt, especializado no cultivo do trigo, que ocorre ao norte, plantando-se na primavera e
colhendo-se antes das nevascas, e mais ao sul, onde é plantado no inverno.
b) Corn belt, especializado no cultivo do milho. A produção desses belts é intensiva, comandada
pela agroindústria. Assim, comumente são utilizados, em grandes proporções, insumos agrícolas
industrializados, como rações, sementes geneticamente modificadas, fertilizantes, inseticidas, entre
outros.
c) Cotton belt, especializado no cultivo do algodão, ocorrendo tradicionalmente no sul, por ser uma
região mais quente. Mas, nos últimos anos, sua produção tem-se elevado muito na Califórnia.
d) Ranching belt - Nesse cinturão, estão as maiores propriedades rurais do país, dedicadas,
principalmente, à pecuária bovina de corte e ovina (ovelhas, carneiros, cordeiros). Localizam-se nos
planaltos de Colúmbia e Colorado, áreas de clima predominantemente árido e semi-árido (com
invernos frios e verões amenos).
e) Dry-farming - São fazendas típicas do norte do país e sul do Canadá, área bastante úmida, onde
se desenvolve uma fruticultura irrigada de excepcional qualidade, devido a uma técnica de arar
criada no século 19 e empregada até hoje: grandes e poderosos tratores, que revolvem a terra
profundamente, trazem para a superfície os solos mais úmidos e férteis.

31. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation -APEC)
é um bloco que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania. Tornou-se um bloco
econômico apenas em 1994, na Conferência de Seattle, quando os países se comprometeram a
transformar o Pacífico numa área de livre comércio.

Marque a opção que demonstra CORRETAMENTE um entrave na ampliação socioeconômica da
APEC.

a) A disparidade cambial entre os membros representa um grande obstáculo na integração do bloco.
b) O bloco do pacífico apresenta graves problemas de integração ocasionados pela saída do Japão
no início do século XXI.
c) A presença militar estadunidense na Coréia do Sul inviabiliza os acordos setoriais com a China.
d) A condição ideológica de China e Rússia impossibilita os investimentos financeiros
estadunidenses no bloco.
e) A livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços entre os países membros do bloco ampliou
a ação de redes criminosas.



32. O temor de uma guerra nuclear e as disputas armamentistas e ideológicas também foram
sepultados com o fim da Guerra Fria.  O século XXI mostra-se diferente dessa realidade esperada
pela humanidade do século passado; a tensão nuclear ainda é real e, por algumas vezes, em vias
concretas de repetir o desastre de Hiroshima e Nagasaki no arquipélago japonês.
Duas nações ainda usam seu poder bélico/nuclear para impor soberania em uma importante região
asiática, o mundo ainda está refém de uma possível guerra nuclear.
Os dois países em destaque do texto e a região alvo de disputa entre eles são:

a) Irã e Israel – Região da Cisjordânia.
b) Índia e Paquistão – Região da Caxemira.
c) Irã e Arábia Saudita – Região do rio do Eufrates
d) Índia e Afeganistão – Região do Tora Bora.
e) Índia e Paquistão – Região do Tibet.

33. Leia o que se segue:
“... A comunidade brasileira encontra-se espalhada por toda parte nos Estados Unidos. Mas existe
uma forte concentração de brasileiros na costa leste, principalmente, na área metropolitana de
Boston e de Nova York.  Em Nova York, bem no centro de Manhattan, no coração da cidade, um
pedaço da Rua 46 é conhecido com Little Brazil (ou Pequeno Brasil). Na Little Brazil, você
encontra a nossa bandeira por toda parte (ao lado da bandeira americana obviamente)  É muito
bom para os brasileiros que vivem ou visitam Nova York saber que no centro desse conglomerado
de pessoas provenientes de toda a parte do mundo, existe um cantinho nosso, um símbolo da
presença de nossa comunidade nesse país tão vasto...”
Fonte: http://www.brasileirosnosestadosunidos.com/o-pequeno-brasil-no-meio-de-nova-york/

A intensa emigração externa e definitiva de brasileiros para os Estados Unidos nas últimas décadas
do século XX e início do XXI relaciona-se aos fatores repulsivos demográficos.
Com base em seus conhecimentos sobre o assunto e a partir da análise do texto, marque a opção que
contempla CORRETAMENTE os motivos da emigração de brasileiros para os Estados Unidos.

a) A busca por salários maiores nas empresas do ramo automotivo e químico.
b) A fuga de regiões metropolitanas dominadas pelas varias facções criminosas.
c) A necessidade de implantar um perfil de mão de obra jovem e qualificada.
d) A busca por melhores salários em atividades de baixa qualificação técnica.
e) A busca por melhores oportunidades em centros de ensino técnico gratuitos.

34.  Ocupa uma área de 176.496 Km² correspondente cerca de 2% do território nacional e é
constituído principalmente por vegetação campestre, é composto basicamente de gramíneas,
herbáceas e algumas árvores esparsas. Os impactos da transformação no ecossistema dos Pampas
gaúchos em atividades agropecuárias representam um grave risco de extinção da fauna e flora. As
atividades agrícolas com maior destaque nas planícies dos pampas nos últimos anos e que
contribuem severamente com a contaminação química no solo são:

a) Arroz e Soja.
b) Laranja e Soja.
c) Soja e Girassol.
d) Girassol e Arroz.
e) Arroz e Laranja.

http://www.brasileirosnosestadosunidos.com/o-pequeno-brasil-no-meio-de-nova-york/


35. Leia atentamente:
Nos últimos 20 anos, a problemática da violência tornou-se objeto de interesse e discussão de
especialistas, formadores de opinião e da população em geral, ocupando lugar central em suas
preocupações, conforme indicam as pesquisas de opinião. Além de indicar o medo crescente com
que convivem as populações dos centros urbanos, essas pesquisas também têm apontado para a
existência de outro fenômeno: a baixa credibilidade das instituições de segurança e Justiça junto à
população. Por um lado, a sociedade brasileira tem acompanhado o aumento da violência e da
criminalidade; por outro, observa a ausência de respostas por parte das polícias e da Justiça, que se
expressa no despreparo das forças policiais para o enfrentamento do crime e nas altas taxas de
impunidade.
Fonte: VIOLÊNCIA URBANA E GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS. Wânia Pasinato Izumino e Cristina Neme. Ciência e
Cult. vol.54, nº 1 São Paulo June/Sept. 2002.

A partir das informações do texto e seus conhecimentos sobre o assunto, marque a opção em que as
informações apresentadas estão CORRETAMENTE relacionadas.

a) No Brasil, os aspectos sobre criminalidade, tais como roubos, estupros ou sequestros estão
diretamente relacionados ao deslocamento campo/ cidade, demonstrando a ação violenta dos grupos
campesinos.
b) O crescimento da violência no Brasil está diretamente associada à elevação da renda,
estimulando o cidadão comum a consumir produtos ilícitos como entorpecentes e adquirir cada vez
mais armas de fogo para sua moradia.
c) A estrutura da violência urbana apóia-se em um aparelho estatal sucateado, o predomínio do
crime organizado nas esferas de poder, além do descrédito do cidadão comum às políticas públicas
de repressão.
d) A violência urbana nos grandes centros brasileiros atinge principalmente as classes mais
favorecidas financeiramente, os grupos mais pobres são beneficiados pela ação de milícias,
oferecendo-lhes proteção e infraestrutura.
e) As péssimas condições de vida, a baixa escolaridade e a falta de perspectiva em atividades
remuneradas estimulam a maioria das populações faveladas a aderirem aos grupos criminosos
infiltrados em seus bairros.

36. Em 24 de abril de 2008, foi sancionada a lei que altera o número de fusos horários existente no
Brasil. Analise as afirmativas sobre essas modificações.

 I. Os fusos horários do Estado do Acre e parte do Estado do Amazonas do fuso horário
Greenwich “menos cinco horas” para o fuso horário “menos quatro horas”.

 II. A parte ocidental do Estado do Pará do fuso horário Greenwich “menos três horas” para o
fuso horário Greenwich “menos quatro horas”.

 III. O segundo fuso horário brasileiro caracterizado pela hora de Greenwich “menos três horas”
determina a hora dos principais áreas econômicas do Brasil.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) I.

b) I e II.

c) I e III

d) II e III.

e) I, II e III.



37. Sobre a Teoria da Tectônica de Placas, analise as afirmativas que seguem.
 I. Quando duas placas colidem, uma delas poderá mergulhar por baixo da outra até penetrar na

astenosfera, onde será consumida. Este fenômeno chama-se subducção.
 II. Sobre os oceanos, há uma capa de sedimentos relativamente delgada, cuja deposição se

iniciou quando os continentes começaram a separar-se.
 III. Quando as placas têm sentidos contrários e se afastam, como na cordilheira meso-oceânica,

é gerado simultaneamente novo material cortical, de naturezas básicas, originado do manto e
que vai preencher o espaço criado pelo afastamento.

É CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) I e III.
e) I.

38. Sobre fuso horário, analise as afirmativas abaixo.

 I. O mapa-múndi de fusos horários mostra que as horas aumentam para leste e diminuem para
oeste, a partir do referencial adotado.

 II. Ao atravessar a linha internacional de mudança de data para leste, deve-se diminuir um dia
e, para oeste, aumentar um dia.

 III. No caso dos fusos teóricos, quando duas cidades possuem uma diferença de longitude menor
que 15º, elas possuem a mesma hora.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) I e III.
e) III.

39. A agricultura brasileira enfrenta grandes dificuldades externas para a exportação de produtos
agrícolas, porém enfrentamos também fatores internos que reduzem seu potencial de crescimento e
sua competitividade. Entre os fatores internos podemos citar, EXCETO.

a) Elevada carga tributária.
b) Altos custos e precariedades no setor de transportes e armazenagem.
c) Baixa disponibilidade de credito e financiamentos.
d) Falta de incentivo à formação de cooperativas.
e) Elevada oferta de energia elétrica na zona rural.

40. Leia o texto a seguir.
AS VANTAGENS DA ENERGIA RENOVÁVEL
As vantagens da energia renovável foram bem delimitadas pelo Brasil em sua proposta apresentada
na RIO+10. Na proposta, foi explicado que as novas fontes renováveis de energia como: biomassa,
pequenas hidrelétricas, eólicas e energia solar, incluindo a fotovoltaica oferecem inúmeras
vantagens, EXCETO.

a) Reduzem as emissões atmosféricas de poluentes.
b) Aumentam a diversidade da oferta de energia.
c) Tornam o país livre da necessidade de importar recursos energéticos.
d) Diminuem o desmatamento.
e) Criam novas oportunidades de empregos nas regiões rurais, oferecendo oportunidades para

fabricação local de tecnologia e energia.



41.  A OCDE foi criada em 1961 e está sediada em Paris. Seus fundadores foram os 18 países
europeus beneficiados pelo Plano Marshall mais os Estados Unidos e o Canadá. Desde 1998, o
Brasil vem mantendo programa de cooperação com a OCDE em diversas áreas.
Em 2007, o Conselho de Ministros do OCDE adotou uma resolução visando à entrada do país na
organização.
Negociações semelhantes foram iniciadas com os seguintes países:

a) Argentina, Índia, México e China.
b) China, Indonésia, Índia e África do Sul.
c) Argentina, México, África do Sul e Coréia do Sul.
d) México, Índia, China e Coréia do Sul.
e) Argentina, África do Sul, México e Indonésia.

42.  Quanto ao PLANO GLOBAL PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA, os lideres do G-20,
reunidos em Londres em 2009, definiram as seguintes metas, EXCETO.

a) Recuperar o sistema financeiro para restaurar os financiamentos.
b) Constituir umas recuperações sustentáveis, verdes e inclusivas.
c) Promover o comércio e recuperar o protecionismo de forma a sustentar primeiro a

prosperidade de cada nação.
d) Fortalecer a regulação financeira para reconstituir a confiança.
e) Restaurar a confiança, o crescimento e os empregos.

43. Entre os fatores que transformam a China em área de grande atração de investimento, podemos
citar, EXCETO.

a) Baixos salários e mãos de obra relativamente qualificada.
b) População numerosa e os sindicatos são proibidos.
c) Disponibilidade de moderna infraestrutura nas zonas especiais.
d) Permissão para poluir e não investir em preservação e recuperação ambiental.
e) Grande crescimento e fortalecimento do mercado interno, elevação da renda da população

em todo território Chinês.

44. Em 2000, na Cúpula do Milênio, foram estabelecidas várias metas que deveriam ser atingidas
até 2015. Todas as opções apresentam metas estabelecidas, EXCETO.

a) Reduzir a mortalidade infantil.
b) Erradicar a extrema pobreza e a fome.
c) Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
d) Promover a igualdade entre os sexos e combater a homofobia.
e) Melhorar a saúde materna.

45. Diferentemente dos planos antiinflacionários anteriores (Cruzado, Bresser, Verão e Collor), o
Plano Real conseguiu avançar de forma significativa no processo de desindexação da economia.
Entre as causas desse avanço, NÃO podemos citar:

a) Forte presença da empresa nacional – familiar na época, com geração de empregos.
b) Repasses de preços foram estancados.
c) Salários e demais contratos foram desindexado.
d) Privatização.
e) Abertura da economia.



46. São invasores de terras que conseguem, mediante corrupção, escritura falsa de propriedade da
terra. Costumam agir em áreas de expansão das fronteiras agrícolas. O texto caracteriza:

a) os posseiros.
b) os boias-frias.
c) os invasores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
d) os grileiros.
e) os gatos.

47. As grandes corporações multinacionais são os agentes principais da globalização e sua
expansão apresenta fatores positivos, EXCETO.

a) Tem possibilitado que os produtos dos países em desenvolvimento cheguem aos mercados
das nações desenvolvidas, ampliando o comercio internacional.

b) Influenciam os consumidores criando necessidades por meio da publicidade, alterando aos
desejos de consumo das pessoas.

c) Geram empregos, pagam salários, recolhem impostos, produzem riqueza e contribuem para
o crescimento.

d) Tem contribuído para a transferência de tecnologia mais avançada para os países em
desenvolvimento.

e) Levam mercadorias baratas de qualidade cada vez melhor para os países desenvolvidos,
contribuindo para baixar o custo de vida.

48. Um dos seus grandes méritos foi ter percebido que a natureza não é algo estático, como se
pensava até então. Ele assinalou a dinamicidade da natureza, as suas alterações com o decorrer do
tempo. Observou que ocorreram modificações climáticas e geológicas na superfície terrestre e que
todos os aspectos da natureza não existiram sempre da mesma forma. Foi considerado o grande
cientista da primeira metade do século XIX. O texto se refere a:

a) Darwin.
b) Karl Ritter.
c) Humboldt.
d) Galileu.
e) Isaac Newton.



49. Ao analisar as três figuras, marque a opção CORRETA.

a) A planta apresenta a menor escala e a maior riqueza de detalhamento.
b) A ordem das projeções está em ordem crescente quanto ao tamanho de escala.
c) O mapa representa a maior área e a maior escala.
d) A carta, apesar de representar várias plantas, possui uma escala pequena.
e) As projeções foram apresentadas em ordem decrescente de tamanho de escala.

50. Sobre as Guerras que ocorreram entre o Estado de Israel com os palestinos e Nações árabes,
analise as afirmativas a seguir:

 I. Em 1956, foi o primeiro conflito entre judeus e árabes, conhecida como a guerra do Suez,
decorrente da nacionalização pelo Egito da zona do canal de Suez.

 II. Em 1967, aconteceu a Guerra dos Seis Dias, após vários ataques terroristas contra Israel, que
reagiu bombardeando e ocupando áreas de países vizinhos e ocupou a parte oriental de
Jerusalém.

 III. Em 1973, Guerra do Yom Kippur, o Egito, Síria e Jordânia tentaram retomar as áreas
anexadas por Israel em 1967, o que passou a definir as novas fronteiras entre os países.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) II.
b) III.
c) I e II.
d) II e III.
e) I e III.
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FOLHA DE RESPOSTA  (RASCUNHO)

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 11 21 31 41

02 12 22 32 42

03 13 23 33 43

04 14 24 34 44

05 15 25 35 45

06 16 26 36 46

07 17 27 37 47

08 18 28 38 48

09 19 29 39 49

10 20 30 40 50
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GEOGRAFIA I

GABARITO

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 D 11 A 21 E 31 A 41 B

02 B 12 B 22 B 32 B 42 C

03 D 13 E 23 C 33 D 43 E

04 B 14 C 24 A 34 A 44 D

05 A 15 D 25 B 35 C 45 A

06 D 16 A 26 D 36 C 46 D

07 A 17 C 27 C 37 A 47 B

08 D 18 C 28 E 38 B 48 C

09 D 19 D 29 NULA 39 E 49 E

10 D 20 D 30 E 40 C 50 A

n


