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1. UFMS Com base nas figuras I, II e A, é correto afirmar que:

01. a figura I é a que melhor representa o perfil topográfico A–B da figura A, sendo que
as habitações encontram-se abaixo do morro e sofrem riscos de desmoronamento.

02. a figura II é a que melhor representa o perfil topográfico A–B.
04. a figura A possui curvas de nível com eqüidistância de 30m.
08. a mata presente nas proximidades do rio da figura II denomina-se mata ciliar e pro-

tege o rio do processo de assoreamento.
16. na figura A, as curvas de nível que estão mais próximas indicam que o declive é

menor, ou seja, que o terreno é menos íngreme.
32. os algarismos identificados nas curvas de nível da figura A são conhecidos como

azimute.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas

E ST RU T UR A
G E O L Ó GIC A G E R A L

E D O B R A S IL
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2. UFBA As diferentes feições do modelado

Com base nas ilustrações acima e nos conhecimentos sobre o relevo brasileiro, pode-se
afirmar:

01. Em I, pode-se constatar a existência de relevos residuais e de vales bem encaixados,
elaborados pela ação de agentes externos, dentre os quais a rede fluvial.

02. Em I, está representado o relevo da região da Chapada Diamantina, onde a influên-
cia dos movimentos tectônicos foi marcante no passado geológico.

04. Em III, as feições arredondadas do relevo evidenciam a influência de um clima
extremamente seco.

08. I e III evidenciam o relevante papel dos processos endógenos, responsáveis pela
elaboração e pela esculturação do modelado.

16. II e III representam, de diferentes maneiras, uma mesma região do Sul da Bahia,
integrante do domínio de “mares e morros”.

32. As fotografias aéreas são utilizadas para o estudo do meio ambiente e já substituem
amplamente os mapas e as cartas na análise geográfica.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

3. UNIT-MG Em1896, 27.000 pessoas morreram, no Japão, em conseqüência de uma “tsu-
nami”, isto é, de uma onda gigante com mais de l0m de altura. Em 1992, outra “tsunami”
arrasou parte do litoral pacífico da Nicarágua. Em 1998, o fenômeno se repetiu em Pa-
pua-Nova Guiné. Essas três ocorrências têm, em comum, o fato de se haverem dado em
regiões do “Círculo de Fogo do Pacífico”, onde a forte atividade sísmica, que leva à
formação dessas ondas, está diretamente relacionada à (ao):

a) existência das regiões dorsais mesooceânicas;

b) convergência de placas tectônicas;

c) formação de epicentros no interior da litosfera;

d) preenchimento por sedimentos das fossas oceânicas;

e) desenvolvimento de processos erosivos do assoalho oceânico.
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4. Univali-SC A crosta terrestre é também chamada de litosfera. Corresponde à camada
mais rígida da Terra.
No entanto, a rigidez da superfície da Terra é apenas aparente. Forças internas e externas
modificam, permanentemente, as estruturas que compõem a litosfera, ou seja, modifi-
cam as formas do modelado terrestre, do relevo.
Com base no exposto acima, é correto afirmar:
a) A nife da Terra é o rígido suporte de apoio à sobrevivência dos homens e dos demais

seres vivos.
b) A crosta sólida da Terra, constituída por rochas em que predominam os silicatos de

cassiterita, cuja densidade é igual a 2,7, e a região central da Terra, cuja densidade
pode ser calculada uma vez sabendo-se a densidade média da Terra, são chamadas,
respectivamente, de nife e sial.

c) No estrato geográfico terrestre nada é estático, tudo é dinâmico. Esse dinamismo é dife-
rente em cada um dos planos: o biótico (animais e vegetais) e o abiótico (terra, ar e água).

d) O território brasileiro é formado por estruturas geológicas recentes. As bacias do Pan-
tanal, Amazônica e trechos do litoral nordeste e sul são do período Terciário e os
terrenos cristalinos são do período Quaternário.

e) As bacias sedimentares são constituídas em grande parte por rochas magmáticas, pro-
venientes da desagregação de outras rochas que recobrem a Terra.

5. UFGO A teoria da tectôni-
ca de placas fornece uma
interpretação para a gênese
e a dinâmica da litosfera,
indicando que a crosta ter-
restre apresenta-se fragmen-
tada em grandes blocos, de
dimensão e movimento he-
terogêneos. O esquema a
seguir (retirado do livro Ge-
ografia: Geral e do Brasil:
Paisagem e Território, de
Demétrio Magnoli e Regi-
na Araújo, 1997) demonstra
a atividade existente na região das placas tectônicas entre o oceano Pacífico e a África.
Coloque certo ou errado
( ) a inexistente de registros fósseis de uma fauna ou flora comum às áreas dos conti-

nentes é um dos fatores que mais dificultam a comprovação do movimento das
placas.

( ) as perturbações geológicas que atingem a crosta, como os terremotos e o vulcanis-
mo, originam-se da pressão exercida pelos movimentos convectivos do manto.

( ) as regiões mais afastadas das zonas de convergência ou afastamento das placas —
como é o caso do território brasileiro — apresentam relativa estabilidade tectônica.

( ) as áreas de expansão do assoalho oceânico correlacionam-se, principalmente, com
geração das montanhas orogênicas (Andes, Himalaia etc.) nos continentes.

6. UFRN Observe, ao lado, o novo mapa
do relevo brasileiro (organizado pelo
Prof. Jurandir Ross). Nele estão indica-
das as 28 macrounidades do relevo bra-
sileiro, denominadas morfoestruturais.
Segundo o autor, a forma de relevo 2 cor-
responde ao:
a) planalto e serras da Borborema;
b) planalto e chapada da bacia do Paraná;
c) planalto e serras de Goiás-Minas;
d) planalto e chapada da bacia do Parnaíba.

Fonte: Popp. José Henrique Geologia Geral. Rio de Janeiro, LTC, 1987.



GEOGRAFIA - Estrutura geológica geral e do Brasil

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

4

7. F.I. Vitória-ES A origem de vários fenômenos percebidos na crosta terrestre é ex-
plicada pela Teoria de Placas Tectônicas. Considerando esse fato, avalie os itens
seguintes:

I. As zonas de contato de placas, tanto as construtivas, quanto as destrutivas, caracteri-
zam-se pela ocorrência de abalos sísmicos e vulcanismo e pelo aparecimento de
dobras e fraturas.

II. As grandes dorsais meso-oceânicas, formadas pelos vazamentos e depósitos que
originam as mais recentes rochas magmáticas da crosta terrestre, constituem áreas
em expansão no fundo dos oceanos, e correspondem às zonas de divergência de
placas.

III. A origem da Cordilheira do Himalaia está associada à obducção, ou colisão, das
placas Indo-Australiana e Euro-Asiática.

IV. A ocorrência de subducção, no contato entre placas de Nazca e Sul-Americana, a
primeira mergulhando sob a segunda, que soergue, explica a formação e a contínua
elevação da Cordilheira dos Andes.

Todas as informações estão corretas em:

a) IV, apenas;

b) I e II, apenas;

c) II e III, apenas;

d) I, III e IV, apenas;

e) I, II, III e IV.

8. UFRS O ano de 1999 foi marcado pela ocorrência de fortes terremotos na Grécia, Tur-
quia, Taiwan e México, com saldo de milhares de mortos. Não há uma relação direta
entre os quatro eventos, a não ser o fato de serem conseqüências de choques de placas,
em áreas tectonicamente ativas. Dois desses países, porém, estão situados em áreas de
consumo de placas, junto ao Círculo do Fogo. Estes países são:

a) Turquia e Taiwan.

b) México e Turquia.

c) Taiwan e Grécia.

d) Turquia e Grécia.

e) México e Taiwan.

9. U.E. Ponta Grossa-PR Com relação às diferentes formas do relevo terrestre, assinale o
que for correto.

01. No Brasil, as escarpas ou encostas dos planaltos são chamadas de serras, o que é
indevido, porque a denominação serra só se aplica a alinhamentos de monta-
nhas.

02. Delta é um relevo totalmente constituído por areia acumulada pela ação do
vento.

04. Montanhas são grandes elevações naturais do terreno, com vertentes íngremes, que
se elevam bastante acima das áreas circunvizinhas.

08. Fiorde é um vale de vertentes íngremes, cavado por uma geleira numa região costei-
ra, que foi parcialmente ocupado pelo mar nos tempos pós-glaciários.

16. Duna é um depósito fluvial junto à foz de um rio, geralmente em forma de leque, que
ocorre quando a velocidade de deposição dos sedimentos é superior à velocidade de
erosão das correntes e marés.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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10. UFMS O mapa representa as zonas orogenéticas modernas, onde também situam-se os
principais focos de abalos sísmicos. Analisando o mapa e com base em seus conheci-
mentos anteriores sobre o tema, é correto afirmar que:

01. as zonas de ocorrência de abalos sísmicos coincidem com a formação de extensos
planaltos com solos férteis, devido ao derramamento basáltico, e com formação de
Floresta Equatorial.

02. pode-se perceber uma coincidência da localização de vulcões em bordas de placas
tectônicas.

04. apesar da extensa zona orogenética que fica ao norte do continente australiano e o
sudeste da Ásia, a atividade dos vulcões nessa zona não afeta a ocupação humana,
pois as erupções ocorrem somente no solo oceânico.

08. no continente africano, a zona orogenética cobre os maciços montanhosos presentes
na Etiópia e no Quênia.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

11. UECE Tratando-se do mapeamento e da avaliação dos recursos naturais de um territó-
rio, é verdadeiro afirmar que:
a) mapas como o geomorfológico, pedológico e hidrológico representam, em ordem res-

pectiva: solos, relevo e recursos hídricos;
b) a vegetação, os recursos minerais e a fauna são representados na seguinte ordem res-

pectiva dos mapas: fitoecológicos, geomorfológicos e biogeográficos;
c) a moderna concepção do mapeamento dos recursos naturais presume o uso das ima-

gens de sensoriamento remoto e do geoprocessamento;
d) a avaliação dos recursos naturais depende, exclusivamente, dos trabalhos de campo e

das análises de laboratório.

12. Unifenas-MG O Sudeste brasileiro apresenta um solo, fruto da decomposição de uma
rocha magmática e extrusiva, chamada basalto. Esse solo, muito fértil e utilizado no
plantio de café, é conhecido como:
a) arenoso
b) latosolo
c) podzólico
d) terra roxa
e) massapé

13. U.F. Uberlândia-MG Sobre a geologia e o relevo brasileiro, podemos afirmar que, exceto;
a) nas grandes bacias sedimentares predominam formas de planícies e planaltos sedi-

mentares como chapadas e cuestas;
b) o Brasil possui um embasamento constituído de formações antigas cristalinas, ricas

em minerais metálicos;
c) o relevo foi intensamente desgastado pela erosão, daí a ocorrência de vários planaltos

de modestas altitudes;
d) o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas no interior, e no litoral é bastante

íngreme e elevado devido à presença de dobramentos terciários.

•Vulcões                                                                                                                                Fonte: A.T.GUERRA
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14. Acafe-SC A Terra se formou provavelmente a partir de gigantesca massa gasosa pela
condensação e decantação progressivas da matéria, produto da ação de forças gravitaci-
onais e de diversos processos de transformação energética.

I. A idade da Terra, como a dos demais planetas do Sistema Solar, é estimada em 4,6
bilhões de anos.

II. A idade da Terra está dividida em eras, períodos, épocas e idades.
III. O Homo sapiens surgiu no intervalo de tempo de menor duração chamado Pré-Cam-

briano.
IV. Os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo constituem a era Cenozóica.
Assinale a afirmação ou afirmações corretas.
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas III e IV.
e) Apenas IV.

15. PUC-RS As partes sombreadas no mapa abaixo representam:

a) zonas sujeitas a grandes enchentes e elevados índices pluviométricos;
b) áreas com ocorrência de movimentos separatistas por intolerância étnico-religiosa;
c) principais cadeias montanhosas do planeta;
d) áreas cujas populações são nômades;
e) zonas com índice de desenvolvimento humano (IDH) baixos.

16. UFMS Com a nova divisão do professor Jurandir Luciano Sanches Ross, a partir de
1996 o relevo brasileiro passa a Ter a seguintes divisão:
a) 20 unidades, sendo 10 planaltos, 6 planícies e 4 depressões.
b) 28 unidades, sendo 11 planaltos, 11 planícies e 6 depressões.
c) 20 unidades, sendo 6 planaltos, 6 planícies e 8 depressões.
d) 28 unidades, sendo 11 planaltos,10 planícies e 7 depressões
e) 28 unidades, sendo 11 planaltos, 6 planícies 11 depressões.

17. U. Católica de Salvador-BA O relevo terrestre é formado por montanhas, planícies,
planaltos e depressões. As formas de relevo possuem grande importância geográfica,
pois delas dependem, em grande parte, as facilidades que uma região oferece à ocupação
humana.
Com base na informação e nos conhecimentos sobre os solos e os agentes internos e
externos do relevo, pode-se afirmar:
a) Os solos que se formam rapidamente, nas regiões secas e frias, não dependem do

intemperismo e são oriundos de partículas orgânicas.
b) O relevo de uma determinada região é o resultado da ação combinada de forças endó-

genas e exógenas e surgiu a partir da solidificação da crosta terrestre.
c) Os canais ou as chaminés de saída das lavas vulcânicas estão diretamente relaciona-

dos às zonas mais internas do globo.
d) As dobras são provocadas por movimentos verticais e ocorrem em regiões constituí-

das de rochas cristalinas, devido à sua grande plasticidade.
e) As formas do relevo resultam da ação dos agentes erosivos, sem nenhuma atuação dos

processos de sedimentação.
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18. Unifenas-MG O relevo brasileiro apresenta, como fundamental característica:
a) a tectônica de placas  que fez surgir dobramentos modernos, estando sujeito a terremotos;
b) a planície Amazônica que abrange quase 50% do território nacional;
c) o predomínio de grandes altitudes, com elevações superiores a 1.000 metros;
d) a constituição de terrenos com grande atuação dos processos erosivos de baixas altitudes;
e) a apresentação de pequena variedade de formas, predominando os complexos de

planícies.

19. UFMG Identifique os itens da esquerda com a sua localização à direita, assinalando
depois a seqüência correta. Observe que o bloco da direita tem um item a mais.

I. Himalaia A. Ásia
II. Alpes B. África
III. Andes C. América do Norte
IV. Apalaches D. Europa
V. Sahara E. Oceania

F. América do Sul
A seqüência correta é:
a) I-C,  II-D, III-F, IV-A, V-E
b) I-F, II-E, III-D, IV-C, V-B
c) I-B, II-D, III-C, IV-F, V-A
d) I-A, II-D, III-F, IV-C, V-B

20. PUC-RS As grandes elevações e rebaixamentos da superfície da crosta terrestre são
devidas aos chamados fatores internos do relevo, pressões exercidas pelo magma na par-
te superior do manto. Essa atividade tectônica se revela com maior intensidade e fre-
qüência nas regiões onde as placas da crosta se tocam. O magma que vem à superfície
pelos interstícios cria as mais extensas formações do relevo conhecidas como:
a) falésias
b) cordilheiras marginais
c) dorsais oceânicas
d) diaclasamento
e) cadeias da costa

21. PUC-RS As rochas, antes de serem trabalhadas pela erosão, são “preparadas” por um
conjunto de reações químicas ou fenômenos físicos, para a ação de desgaste.
A essa fase que precede a erosão denominamos:
a) abrasão d) evapotranspiração
b) intemperismo e) estratificação
c) orogênese

22. UFMS Observe os mapas ao lado.
Levando em consideração os pro-
cessos endógenos e exógenos de
formação e modelagem da crosta
terrestre e comparando as informa-
ções contidas nos mapas acima, é
correto afirmar que
01. uma bacia sedimentar pode

ser encontrada em áreas de
planalto graças aos processos epirogenéticos.

02. as planícies são formadas por terrenos recentes, através do transporte de sedimentos,
onde o processo de erosão supera o de sedimentação.

04. os escudos cristalinos podem existir em meio a uma bacia sedimentar.
08. as depressões resultam de processos erosivos ocorridos em áreas de transição entre

maciços antigos e bacias sedimentares.
16. as bacias sedimentares se encontram, necessariamente, nas regiões de menor altitude.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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23. UFBA Com base no esquema e nos conhecimentos sobre a dinâmica do meio ambiente,
pode-se afirmar:

01. O relevo, ao mesmo tempo que recebe influência do clima, pode também interferir,
significativamente na temperatura, na pressão atmosférica e na distribuição espacial
das isoietas anuais.

02. O solo representa o elemento síntese de uma paisagem, porque as pequenas altera-
ções que ocorrem nos demais componentes do meio natural são imediatamente re-
fletidas nesse componente de natureza estritamente abiótica.

04. A organização espacial das bacias hidrográficas, nos seus mais diferentes padrões de
drenagem, é uma conseqüência direta dos regimes e da intensidade das chuvas que
abastecem as redes fluviais nas diversas latitudes.

08. O relevo terrestre é produzido pelo ajuste de processos internos e externos, sendo os
processos exógenos representados pela orogênese e pela epirogênese, responsáveis
pela esculturação do modelado.

16. Os domínios estruturais que aparecem no território brasileiro são caracterizados por
feições escarpadas, intercaladas por vales bem encaixados, nos quais os processos
endógenos tiveram, no passado geológico, uma intensa atividade.

32. O domínio dos “mares de morro”, existente no Sudeste brasileiro, atesta a grande
influência dos processos exógenos na paisagem regional.

64. Os solos, nas regiões intertropicais marcadas pela ação do intemperismo físico, são
geralmente bem desenvolvidos e profundos, favorecendo a cobertura natural.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

24. Unifenas-MG Viajando do litoral de Pernambuco até o interior do Maranhão, como
representado no corte esquemático, poderíamos observar as seguintes unidades do
relevo:

a) Planaltos Residuais, Depressão Marginal e Planalto Oriental.

b) Tabuleiros Litorâneos, Planalto Central e Depressão Sertaneja.

c) Tabuleiros Litorâneos, Planalto do Borborema, Depressão Sertaneja e Chapadas da
Bacia do Parnaíba.

d) Planalto do Borborema, Depressão Sertaneja, Chapada Diamantina e Chapadas da
Bacia do Parnaíba.

e) Planaltos e Chapadas do Rio Paraíba, Depressão Sertaneja e Planalto do Borborema.
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25. Cefet-PR

“Arenitos de Vila Velha – PR – Suas origens remontam ao Período ............... , há aproximada-
mente 340 milhões de anos, quando fenômenos geológicos depositaram no local grande volume
de areia. As massas de gelo, ao se deslocarem, erodiam o solo por onde passavam, incorporando
milhares de toneladas de fragmentos rochosos. Com o degelo, esses materiais foram abandona-
dos sobre a superfície e com o retorno da erosão normal, as águas trabalharam esses depósitos,
originando os arenitos.”

Paraná Turismo

A lacuna acima é corretamente preenchida com:
a) terciário d) jurássico
b) cenozóico e) arqueozóico
c) carbonífero

26. Univali-SC A dinâmica do relevo é o resultado da combinação dos processos que ocor-
rem no interior da Terra (endógenos), com os que ocorrem no ambiente de contato da
litosfera com a atmosfera e a hidrosfera (exógenos).
Em relação a esta afirmação, assinale a alternativa correta.
a) As teorias da Deriva Continental e da Tectônica de Placas são fundamentais na expli-

cação das avalanches e dos escorregamentos nas montanhas.
b) A orogênese explica os diversos aspectos da ação das forças externas, resultantes das

intervenções ambientais realizadas pelas sociedades humanas.
c) Os escudos cristalinos de origem endógena são os terrenos mais antigos da crosta

terrestre, sendo que no Brasil cerca de 3,5% do território nacional.
d) Nas áreas de relevo inclinado, o processo de erosão é acelerado pela presença da

cobertura vegetal de grande porte.
e) Os processos exógenos geram, através do intemperismo das rochas, o sedimento que,

quando formado junto à rocha matriz, é denominado depósito eluvial.

27. UFMS Considerando o mapa abaixo sobre as unidades do relevo brasileiro, segundo a
classificação de Jurandir L. S. Ross, é correto afirmar que:

01. os números 1, 2 e 3 constituem áreas de planaltos em bacias sedimentares e são
circundados quase inteiramente por depressões periféricas e marginais.

02. os números 24, 25 e 26 representam áreas de planície geradas por deposição de
sedimentos recentes.

04. as áreas de número 13, 14 e 19 correspondem a áreas de planalto, com altitude acima
de 800m.

08. o número 4 correspondem à área de planície em bacia sedimentar e se caracteriza
por apresentar, nos seus contatos, frentes de cuesta.

16.  as áreas de planalto e depressões são predominantes no território brasileiro.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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28. UFMG Analise o bloco-diagrama.

Agora, observe, no mapa, a localização das seções 1, 2, 3, e 4:

Fonte: Onern

Com base na observação desse mapa, é correto afirmar que a paisagem representada no
bloco-diagrama é encontrada ao longo da seção:
a) 4 c) 3
b) l d) 2

29. UFSC

“Ao desenterrarem o fóssil de um hipsolofodonte, no estado americano de Dakota do Sul, os
paleontólogos colocaram um pedaço de pedra que estava perto do peito do animal em um tomó-
grafo. Para surpresa, constatou-se ser um coração fossilizado que parou de bater há muitos mi-
lhões de anos. A descoberta foi anunciada em abril deste ano.”

Adaptado da Revista Super Interessante, 07/2000.

Considerando o enunciado e com referência às macroformas estruturais e à escala geoló-
gica do tempo, é correto afirmar que:
01. répteis gigantescos e coníferas povoavam o planeta durante a Era Mesozóica;
02. mamíferos e fanerógomas datam do período Teciário da Era Cenozóica;
04. que as macroformas estruturais do relevo terrestre estão representadas pelas plata-

formas ou crátons, pelas cadeias orogênicas e pelas bacias sedimentares;
08. no território brasileiro, o escudo das Guianas é caracterizado preferencialmente por

rochas metamórficas muito antigas do Pré-Cambriano Médio a Inferior;
16. as cadeias orogênicas (cinturões orogênicos), correspondem aos terrenos mais ele-

vados da superfície terrestre;
32. as cadeias orogênicas estão entre os terrenos mais antigos produzidos pela tectônica.
64. os processos de geração das cadeias orogênicas sempre ocorrem na superfície terres-

tre, à semelhança do que acontece com a formação das bacias sedimentares.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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30. UFMG Analise a fígura.

Em X e Y, indicados nessa figura, estão representadas duas feições de relevo.
Com relação a essas feições, é correto afirmar que:
a) X e Y foram formadas em conseqüência da separação de placas tectônicas.
b) X foi formada em conseqüência da colisão de placas tectônicas e Y, em conseqüência

da separação delas.
c) X e Y foram formadas em conseqüência da colisão de placas tectônicas.
d) X foi formada em conseqüência da separação de placas tectônicas e Y, em conseqüên-

cia da colisão delas.

31. U.E. Londrina-PR São características do continente sul-americano:
a) Cadeia de montanhas na costa ocidental que alcançam 7.000 metros de altitude.
b) Predominância de um clima subtropical.
c) Ausência de abalos sísmicos e vulcanismo.
d) Ausência de desertos.
e) Predominância de formações herbáceas.

Cadeia do Himalaia

Nível do mar
Fossa das
Marianas

Equador

X Y

Fonte: Adaptado de McKNIGHT, T.L. Phisical
Geography - a landscape appreciation. New Jersey:
Prentice Hall, 1996. p. 10.
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1. 10
2. 19
3. b
4. c
5. E – C – C – C
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7. e
8. e
9. 1 + 4 + 8

10. 02 + 08 = 10
11. c
12. d
13. d
14. b
15. c
16. e

17. b
18. d
19. d
20. c
21. b
22. 13
23. 49
24. c
25. c
26. e
27. 19
28. d
29. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 64
30. c
31. a
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1 TEMPERATURA E CHUVAS NO CENTRO-OESTE

GEOGRAFIA

1. UFMS No mapa da região Centro-Oeste estão representadas as isolinhas de temperatura
e a distribuição das chuvas.

Analisando o mapa e valendo-se de seus conhecimentos anteriores sobre a questão, con-
sidere a(s) afirmativas(s) corretas(s).
01. A região dos rios Teles Pires e Juruena, no extremo norte de Mato Grosso, apresenta

o maior índice de pluviosidade e temperatura elevada e corresponde à formação
vegetal típica de floresta.

02. A distância do litoral acentua os efeitos da continentalidade na região Centro-Oeste.
04. No Estado de Mato Grosso, o extremo norte e a região ocupada pelo Pantanal apre-

sentam as temperaturas mais elevadas.
08. A localização desses três Estados destacados, acima do Trópico de Câncer, torna o

clima quente e seco, aumentando a pluviosidade do sul para o norte.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

D O M ÍN IO S N AT U R A IS
E M O R F O C L IM ÁT IC O S/
D INÂ M IC A C L IM ÁT IC A

G E O G R A F IA
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2. UFBA

AS DIVERSIDADES DE AMBIENTES DO NORDESTE BRASILEIRO

A análise das ilustrações e os conhecimentos sobre o Nordeste brasileiro permitem afirmar:
01. As chuvas frontais que, no período outono-inverno, atingem o litoral oriental do

Nordeste, quando muito concentradas, causam grandes prejuízos em áreas conside-
radas de risco, que são produzidas pela inadequada ocupação humana.

02. A mata dos cocais, localizada no Meio Norte, constitui uma região de transição entre
o ecossistema do semi-árido e o das superfícies florestadas da Amazônia.

04. O rio São Francisco percorre regiões do Nordeste que apresentam significativas va-
riações no regime das chuvas o que interfere, de forma decisiva, na variação do seu
débito anual.

08. Os afluentes da margem esquerda do rio São Francisco, no Estado da Bahia, que
fluem dos chapadões ocidentais contribuem para a perenização do seu curso d’água
ao longo do sertão nordestino.

16. O projeto de transposição do rio São Francisco tem o mérito de recolocar, na pauta das
discussões, a questão da pobreza no sertão nordestino, onde, no Polígono das Secas, a
irrigação de terras representa a chave para a solução de todos os problemas regionais.

32. O projeto de transposição do rio São Francisco, quando concretizado, irá viabilizar
um maior aproveitamento das águas do “Velho Chico” em toda sua margem direita.

64. As cidades de Recife e Juazeiro apresentam a mesma variação térmica e pluviomé-
trica anual, apesar de estarem situadas em zonas climáticas diferentes.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

3. UFMG Observe a área hachurada no mapa.
Com relação a essa área, é incorreto afirmar
que ela:
a) tem sua cobertura vegetal primitiva com-

posta pelos estratos arbóreo-arbustivo e her-
báceo, cujos vegetais são adaptados à ele-
vada acidez do solo;

b) apresenta precipitações pluviométricas bem distribuí-
das ao longo do ano e as mais elevadas amplitudes tér-
micas anuais registradas no país;

c) possui um relevo com declividades baixas, modelado
em rochas sedimentares, em que é comum a ocorrência
de chapadas;

d) é parte integrante da principal bacia hidrográfica fornecedora de hidroeletricidade
para o Centro-Sul do País.

0 680 km
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4. UFSC Considerando o que se pode chamar de domínios vegetais e/ou grandes paisa-
gens do nosso planeta, é correto afirmar que:
01. na Antártida, a vegetação é quase inexistente, aparecendo apenas nas bordas desse

continente;
02. ergs, dunas, hamadas e inselbergs caracterizam o relevo nas regiões desérticas;
04. as zonas temperadas são aquelas localizadas entre os trópicos e os círculos polares,

sem, no entanto, obedecer rigorosamente ao traçado destes paralelos;
08. as savanas compreendem um conjunto de formações que têm em comum a presença

de um estrato herbáceo recobrindo o solo, desde bosques fechados até pradarias;
16. as florestas tropicais ocorrem nas regiões intertropicais, nas terras baixas ou pouco

elevadas, e que recebem uma preciptação elevada e bem distribuída durante o ano todo;
32. florestas boreais são matas de coníferas que ocorrem nas latitudes baixas, sendo'Pormadas

por várias espécies de pinheiros, abetos e alcerces, quase sempre perenifólia.
64. pelo fato de a maioria dos países industrializados se localizarem nas zonas tempera-

das, pode-se perfeitamente estabelecer uma relação determinista de causa e efeito
entre estes dois fatos.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

5. UFMS Modificada

– O texto abaixo foi transcrito do jornal O Estado de São Paulo, de 12 de outubro de 2000 e
refere-se à previsão do tempo para o Brasil, nessa data.

As fotos feitas pelo satélite GOES mostram uma fria avançando para o oceano, na altura do
litoral paulista. Esse sistema frontal forma áreas de instabilidade sobre o Centro-Sul do Brasil,
entre o Rio Grande do Sul e o Triângulo Mineiro. Instabilidades tropicais atuam sobre Mato Grosso
do Sul, no litoral do Nordeste, no oeste do Maranhão e na maior parte da Região Norte. Nas
demais áreas do País, uma massa de ar quente determina céu claro e temperaturas elevadas.

A representação mais provável da previsão de chuva descrita acima é dada pela letra:

a) c) e)

b) d)

6. UFMS Nas Regiões do Brasil os destaques foram:
I. A atuação de frentes frias favoreceu algumas chuvas na região, ficando próximas à

média climatológica da região. A entrada de massas de ar frio causou declínio acen-
tuado de temperatura e geadas nessa região.

II. A região foi afetada pelas linhas de instabilidade que atuaram no litoral. Os distúrbi-
os de leste, as frentes frias fracas no oceano e a Temperatura da Superfície do Mar
(TSM) ligeiramente acima da média climatológica, contribuíram para as fortes chu-
vas registradas. Nos primeiros dias do mês de agosto, um novo sistema causou chu-
vas fortes na faixa leste da região.

III. A permanência de ar frio sobre a região contribuiu para temperaturas baixas, geadas
e precipitação de neve nos locais serranos dessa região.

IV. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as linhas de instabilidade e as frentes
frias foram os sistemas que provocaram chuvas nos setores norte/centro da região.
Massas de ar frio atingiram o sul/centro causando um forte declínio de temperatura,
cujo fenômeno é chamado na região de friagem.

As informações acima referem-se, respectivamente, às seguintes regiões do Brasil:
01. Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
02. Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Norte.
04. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.
08. Sudeste, Nordeste, Sul e Norte.
16. Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.



GEOGRAFIA - Domínios naturais e morfoclimáticos/Dinâmica climática

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

4

7. UECE O domínio morfoclimá-
tico dos mares de morros flores-
tados apresenta as seguintes con-
dições ambientais dominantes:
a) rochas cristalinas, relevos co-

linosos, densa rede  fluvial e
biodiversidade rica mas forte-
mente degradada;

b) rochas sedimentares, relevos
colinosos, densa rede fluvial
e biodiversidade rica e pre-
servada;

c) rochas sedimentares, relevos
tabulares, baixa densidade hi-
drográfica e biodiversidade
preservada;

d) rochas cristalinas, relevos agu-
çados, baixa densidade hidro-
gráfica e biodiversidade pobre
mas fortemente degradada.

8. UESC-BA Os domínios morfoclimáticos brasileiros expressam a interação entre os ele-
mentos do meio natural e a atuação do homem no espaço.
A partir da afirmação, pode-se concluir:
a) Em I, a vegetação Amazônica caracteriza-se pela homogeneidade das árvores de fo-

lhas aciculifoliadas, decíduas e por solos rasos, com grande fertilidade.
b) Em II, os principais impactos ambientais que ameaçam esse ecossistema são acelera-

dos pela presença de garimpos e pela expansão da fronteira agrícola.
c) Em III, o clima e o solo desse domínio favoreceram a prática da agricultura moderna

de frutas e legumes para exportação, produzidas nos minifúndios, ao longo do rio São
Francisco.

d) Em IV, predomina a floresta de araucária, domínio preservado pelo pequeno valor
comercial de suas madeiras, e pelos solos inadequados para as atividades agrope-
cuárias.

e) Em V, o inverno rigoroso do extremo sul do Brasil congela os solos, dificultando o
plantio de cereais, e as chuvas de verão aceleram a erosão dos solos.

9. PUC-RS Responder à questão com base no quadro comparativo das paisagens do mundo.

Pela análise do quadro, conclui-se que a relação correta entre os dados está na alternativa:
a) I e II;
b) I e III;
c) I, II e IV;
d) II, III e V;
e) IV e V.

I

II

III

IV

V

Vegetação

Tundra

Taiga

Savana

Vegetação
Monçônica

Florestas
Equatoriais

Clima

Polar

Frio

Tropical

Tropical

Equatorial

Localização

Próximo ao Círculo
Polar Ártico

Ao Sul da Tundra

No centro do
continente africano

Sul da Europa e
Norte da África

Baixas latitudes

Ação Antrópica

Desmatamento e
exploração vegetal

Exploração vegetal
de madeira nobre

Queimadas não-
cíclicas

Abertura de clarões
para a produção de
arroz

Desmatamento para
a agropecuária e
extrativismo vegetal
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10. Cefet-PR Com o atual ritmo de desmatamento, a integridade ecológica de várias re-
giões do mundo está sendo comprometida. Sobre os desmatamentos e suas conseqüências,
é incorreto afirmar que:
a) promove a degradação dos solos, com o conseqüente aumento da carga sólida dos rios;
b) produz alterações climáticas, com o agravamento do risco de secas e inundações;
c) produz um aumento das reservas hídricas;
d) ocasiona o aumento do processo de desertificação;
e) traz alterações no ciclo do carbono, pois as árvores funcionam normalmente como um depó-

sito para o dióxido de carbono e, após inalá-lo devolvem à atmosfera resíduos de oxigênio.

11. U.F. Juiz de Fora-MG Leia a afirmativa a seguir:

“O relevo como os demais componentes da
natureza pode ser entendido de modo isolado.
Na verdade, a setorização da natureza foi feita
pelo homem pela dificuldade de entendê-la inte-
gralmente. As relações dos componentes da na-
tureza são na realidade de interdependência e uma
não existe sem a outra.”

ROSS, Jurandyr

a) Responda: Qual o bioma representado no mapa acima?
b) Descreva o bioma representado no mapa de acordo com a citação de Jurandyr.

12. Cefet-RJ Um dos principais impactos ambientais que ocorrem em um ecossistema natu-
ral é devastação das florestas, notadamente das tropicais, as mais ricas em biodiversidade.
Marque a alternativa que não contenha uma conseqüência do processo de desmatamento:
a) Diminuição das temperaturas locais e regionais, como conseqüência da menor irradi-

ação de calor para a atmosfera a partir do solo exposto.
b) Aumento do processo erosivo, o que leva a um empobrecimento dos solos e, em al-

guns casos, à inviabilização da agricultura.
c) Redução ou até mesmo fim das atividades extrativas vegetais, inclusive algumas de

alto valor sócioeconômico.
d) Destruição da biodiversidade como resultado da diminuição ou, muitas vezes, da ex-

tinção de espécies vegetais e animais.
e) Início ou mesmo agravamento do processo de desertificação.

13. UFGO A atmosfera não é estável. Movimenta-
se constantemente, devido à desigualdade na dis-
tribuição, pela superfície terrestre, da radiação
solar, da umidade e de outros fatores. Isso pode
ser observado nos movimentos das massas de ar.
A dinâmica das massas de ar atuantes no conti-
nente sul-americano está representada no mapa
ao lado (retirado do livro Geografia do Brasil, de
Marcos de Amorim Coelho,1996). Relativamente
a esse assunto coloque C para verdadeiros e E
para falsos.
( ) no território brasileiro predomina a ação

de massas de ar quentes, continentais e
oceânicas.

( ) a massa polar atlântica atua com regulari-
dade na porção meridional do Brasil, sen-
do responsável pela formação de geadas e queda de neve durante o inverno.

( ) a massa equatorial continental exerce grande influência no médio e baixo Amazo-
nas e no litoral, ao passo que a equatorial atlântica afeta, sobretudo, a Amazônia
ocidental.

( ) a massa tropical continental determina longas estiagens na depressão do Paraguai
(Pantanal mato-grossense).

Fonte: IGBE. Geografia do Brasil, Grande Região
Sul, v. 4, tocno I.
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14. UFMS Observando o mapa abaixo, e com base nos conhecimentos que dispõe sobre
massas de ar que atuam no Brasil, considere a(s) afirmativa(s) correta(s):

01. a existência de invernos secos no Centro-Oeste brasileiro está relacionada à atuação
da massa Tropical atlântica (Ta) que, no inverno, instala-se sobre o Brasil Central,
perdendo sua umidade, e tornando-se seca e estável.

02. a massa de ar número 3 é a Tropical continental (Tc) e, por formar-se no continente,
tem baixa umidade.

04. a massa de ar responsável pela chegada das frentes frias é a Polar atlântica (Pa), de
número 5, com maior atuação no sul; do país.

08. a região Sudeste não sofre a atuação da massa Polar atlântica (Pa), mas apenas da
Tropical atlântica (Ta).

16. a intensa evaporação provocada pelas elevadas temperaturas torna a massa Equatori-
al continental (Ec) de número 3 mais úmida e atua principalmente na Amazônia.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

15. UECE As afirmações abaixo tratam do significado da cobertura vegetal para a manu-
tenção do equilíbrio ecológico.

I. A vegetação contribui para estabilizar o solo protegendo-o do impacto da erosão
pluvial.

II. A manutenção da cobertura vegetal contribui para regularizar o escoamento fluvial
mas não impede que haja assoreamento do leito dos rios.

III. Servindo de abrigo para a fauna a degradação da vegetação compromete a manuten-
ção do equilíbrio natural dos ecossistemas.

Com base nas afirmações, pode-se concluir que:
a) todas são verdadeiras;
b) apenas I é verdadeira;
c) apenas I e III são verdadeiras;
d) apenas I e II são verdadeiras.

16. UFRN Para se classificar o espaço bra-
sileiro em “domínios morfoclimáticos”,
utilizou-se um método de regionaliza-
ção baseado na presença de elementos
naturais.
O domínio classificado como Mares de
Morros é caracterizado por relevo on-
dulado, rede de drenagem desenvolvida
e cobertura vegetal primária, do tipo latifoliada
tropical.
No mapa ao lado, esse domínio está representado
pelo número:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

I

VI

II

III

IV

V
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17. UFMG A respeito da exploração madeireira na Amazônia, é incorreto afirmar que ela:
a) vem adquirindo, desde a década de 70, importância crescente na economia florestal

da região e do País;
b) é mais expressiva nas florestas plantadas com espécies nativas, destinadas ao abaste-

cimento da indústria moveleira da região;
c) tem contribuído, entre outros fatores, para o declínio das atividades extrativas na Flo-

resta Amazônica, como as da borracha, da castanha-do-pará e do palmito;
d) tem atraído empresas que se dedicam à extração e ao beneficiamento da madeira,

visando à sua exportação para outras regiões brasileiras e para o exterior.

18. Unifenas-MG O Brasil abriga 17% das florestas nativas do planeta, onde, nos últimos 4
anos foram devastados territórios do tamanho da Holanda e da Bélgica. O alvo principal
desta devastação é:
a) o cerrado;
b) a Floresta Tropical Atlântica;
c) a Floresta Amazônica;
d) o Complexo Pantaneiro;
e) a Caatinga Nordestina.

19. U.F. Juiz de Fora-MG Conhecendo-se a correlação das variáveis na previsão do tempo,
podemos afirmar, exceto:
a) A pressão elevada, descontada a variação diurna, está associada com mau tempo, isto

é, nebulosidade e/ou chuvas.
b) A umidade relativa atingindo 100% principalmente nos períodos da manhã aponta

para a ocorrência de nevoeiro ou nebulosidade baixa, que por sua vez significa visibi-
lidade reduzida.

c) A temperatura aumenta lentamente antes da chegada de frente fria e diminui rapida-
mente após a sua passagem, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

d) O vento sofre mudança de direção após a passagem de uma frente fria no local.

20. PUC-PR Cerca de 30% de todas as drogas fabricadas no mundo resultam de substâncias
extraídas das florestas: de plantas ou de animais. As florestas equatoriais são as principais
fornecedoras, não havendo ainda qualquer compensação para os respectivos países.
É fácil avaliar a importância da biodiversidade dos ecossistemas da zona intertropical:
a) particularmente na Taiga siberiana, que contém a mais extensa região florestal da Terra;
b) notadamente no Canadá e Alasca, onde a vegetação de coníferas ocupa extensão im-

pressionante;
c) representados, por exemplo, pela vegetação que recobre a maior parte das Penínsulas

Balcânica e Escandinava;
d) existentes na metade norte da África onde estão o Marrocos, a Argélia e a Líbia;
e) onde se destacam o Brasil, a Indonésia e a Rep. Democrática do Congo com as maio-

res selvas equatoriais e tropicais do mundo.

21. U.E. Ponta Grossa-PR Com relação aos grandes biomas do mundo, suas localizações e
características gerais, assinale o que for correto.
01. A tundra, que é encontrada em regiões polares e alpinas, não tem representatividade

em território brasileiro.
02. Savanas tropicais são conjuntos de formações abertas com domínio de uma vegeta-

ção de gramíneas dispersas e tufos de ervas baixas. Ocorrem na América do Norte,
Eurásia, África e nos pampas da América do Sul.

04. Os desertos e semidesertos, que ocorrem nos centros de altas pressões da América
do Norte, África, Eurásia e Austrália, não têm representatividade na América do Sul.

08. As florestas tropicais chuvosas recebem uma precipitação elevada e bem distribuída
durante o ano todo. Concentradas na faixa intertropical, constituem os ecossistemas
com maior biomassa terrestre.

16. Florestas boreais são as matas de coníferas que ocorrem em latitudes acima de 45º.
No inverno, elas são muito úmidas e frias.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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22. UFMS O mapa abaixo indica as grandes regiões áridas ou semi-áridas no mundo. Com
base no mapa e nos seus conhecimentos sobre fenômenos climáticos, considere a(s)
alternativa(s) correta(s):

01. os desertos nas costas ocidentais dos continentes são decorrentes da atuação das
correntes marítimas frias.

02. o deserto identificado como número 2 é o deserto do Atacama, um deserto frio que
se formou principalmente devido à atuação da corrente marítima de Humboldt.

04. o deserto do Saara, no norte da África, é formado pela atuação da corrente quente do
Atlântico Norte.

08. a ocorrência de desertos, predominantemente na região dos trópicos, deve-se à atua-
ção do clima Tropical.

16. o deserto identificado como número 2 é o deserto da Patagônia, um deserto quente
que se formou, principalmente devido à atuação da corrente de Humboldt.

32. as correntes marítimas quentes são as responsáveis pela formação dos desertos nas
costas ocidentais dos continentes, devido às suas elevadas temperaturas.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

23. UFMS O Pantanal é considerado a maior planície inundável do planeta. Em sua porção
localizada no Brasil, esse ambiente natural encontra-se dividido em dois Estados. Quais
são eles:
a) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
b) Mato Grosso e Goiás
c) Mato Grosso do Sul e Paraná
d) Mato Grosso e Sul
e) Mato Grosso do Sul e São Paulo

24. Cefet-PR Segundo a WWF (Fundação Mundial da Vida Selvagem), as florestas tropi-
cais cobrem 7% da superfície terrestre, mas abrigam mais da metade das espécies vege-
tais e animais conhecidas, inclusive 80% dos insetos e 90% dos macacos. 80% dessas
terras florestais pertencem ao poder público. Anualmente são derrubados 50.000 km2 de
florestas tropicais fechadas. Delas, são aproveitadas apenas entre 4 e 10% das árvores
abatidas, embora até 1/3 do solo fique desnudo e exposto à erosão.
Dos motivos que levam à tamanha devastação da floresta tropical, só não é correto o da
alternativa:
a) o crescente comércio internacional de madeiras com destino aos países desenvolvidos;
b) o consumo de lenha e a produção de carvão vegetal, com destino aos mercados urba-

nos, sobretudo para consumo nas usinas siderúrgicas;
c) a prática de sistemas agrícolas tradicionais, como o da agricultura itinerante, na Áfri-

ca, Ásia Tropical e América Latina;
d) a transformação de áreas florestais em pastos, especialmente na América Latina;
e) a construção de barragens e hidrelétricas para o suprimento de energia elétrica, como

a de Itaipu, as existentes no Rio Uruguai, em várias regiões do Brasil, na Tunísia e no
Casaquistão.

1

2

3

4
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25. Unifor-CE Considere as figuras apresentadas abaixo.

I.

LUCCI, Elian Alabi. Geografia - Homem e Espaço. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 103.

II.

III.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o clima e a formação vegetal predo-
minante.

Clima

Tempe-
rado

Frio

Tropical
de

altitude

Equato-
rial

Mediter-
râneo

Vege-
tação

Floresta
Tempe-

rada

Floresta
Boreal

Floresta
Boreal

Floresta
Equato-

rial

Mediter-
rânea

Clima

Polar

Mediter-
râneo

Frio

Frio

Semi-
árido

Vege-
tação

Tundra

Mediter-
rânea

Floresta
Tempe-

rada

Floresta
Boreal

Savana

Clima

Mediter-
râneo

Polar

Desér-
tico

Semi-
árido

Desér-
tico

Vege-
tação

Mediter-
rânea

Tundra

Savana

Prada-

rias

Cactá-
ceas

I II III

a)

b)

c)

d)

e)
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26. UFBA Com base na análise do esquema a seguir e nos conhecimentos sobre a dinâmica
da natureza e as grandes paisagens naturais brasileiras, pode-se concluir:

01. A intensidade da radiação solar que incide sobre a Terra varia em função da latitude,
ou seja, à medida que a latitude decresce, a incidência do plano de radiação torna-se
mais oblíqua.

02. A troposfera concentra a maior parte da massa atmosférica, porém o seu aquecimen-
to principal ocorre das camadas inferiores para as superiores, gerando, assim, o gra-
diente térmico vertical.

04. O deslocamento do ar atmosférico das áreas ciclônicas para as anticiclônicas ori-
gina, nos oceanos, as correntes verticais, também conhecidas como correntes ma-
rinhas.

08. Os fenômenos “El Niño” e “La Niña” são decorrentes do processo de interação entre
os subsistemas terrestres oceano-atmosfera, com graves conseqüências ambientais,
marcadas por longas estiagens e/ou inundações em diversas partes do planeta.

16. A existência de áreas desérticas na margem oriental dos continentes do Hemisfé-
rio Sul decorre, sobretudo, da passagem de correntes frias, que fluem no sentido
norte-sul.

32. Os grandes conjuntos morfoestruturais do Brasil, como as serras do Mar e da Man-
tiqueira, evidenciam o papel desempenhado pelos processos exógenos na elabora-
ção da paisagem.

64. Os ecossistemas são unidades que se inserem nos geossistemas e estão cada vez
mais comprometidos pela exploração antrópica, que os tornam susceptíveis aos im-
pactos ambientais.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

27. F.M. Itajubá-MG Em qualquer lugar do planeta verificam-se diferenças no tempo at-
mosférico. Em torno dessa constatação, podemos afirmar que os itens a seguir são corre-
tos, menos um. Aponte-o:

a) Essas diferenças têm por causas principais a rotação e a translação da Terra.

b) O movimento de translação determina os ciclos da produção agrícola.

c) As linhas meridianas marcam a posição do Sol em relação à Terra.

d) O ar, quando sobe, carrega umidade e perde temperatura.

e) As regiões onde o ar faz movimento ascensional são denominadas zonas de alta
pressão.
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28. U.F. Uberlândia-MG Observe o gráfico e identifique o clima que ele representa.

a) Tropical de monções. Total de precipitação anual elevado e temperaturas altas o ano
todo. Regime pluviométrico caracterizado por apresentar um período seco definido.

b) Tropical úmido-seco. Apresenta estações úmidas e secas alternantes, provocando o
aparecimento de vegetação típica de savana.

c) Mediterrâneo. Caracterizado por um verão quente e seco e por um inverno ameno e
chuvoso.

d) Equatorial. Caracterizado por uma combinação de temperaturas constantemente altas
e precipitação pluvial abundante e bem distribuída o ano todo.

29. U.E. Maringá-PR Assinale o que for correto sobre o pinheiro-do- paraná e sobre a área
de domínio das matas de Araucária.
01. O domínio das matas de Araucária ocupava parte do planalto Meridional, abrangen-

do terras dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
02. As matas de Araucária ocupavam, originalmente, tanto terrenos sedimentares da bacia

do Paraná, como terrenos de origem vulcânica.
04. No estado do Paraná, as matas de Araucária estão melhor preservadas nos terrenos

vulcânicos dos derrames de basalto dos campos Gerais, que apresentam solos mais
férteis e menor ocupação agrícola, devido ao relevo acidentado.

08. A gralha-azul alimenta-se dos pinhões,  enterrando grande quantidade dessas se-
mentes, para se alimentar mais tarde. Como ela pode esquecer onde escondeu as
sementes, algumas delas germinam e dão origem a novas árvores. Dessa forma, ela
é responsável por boa parte da reprodução dos pinheirais.

16. No Rio Grande do Sul, os pinheiros-do-paraná ocorrem principalmente nos planal-
tos do Oeste, ao longo do rio Uruguai.

32. A erva-mate, cujas folhas são utilizadas no preparo do chimarrão, aparecia associa-
da aos pinheiros-do-paraná, em muitas das matas de Araucária do sul do Brasil.

64. O clima ideal para o desenvolvimento do pinheiro-do-paraná é o subtropical seco,
com invernos frios e verões quentes e secos.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

30. UFMS A vegetação que domina o Pantanal é extremamente heterogênea, encontrando-
se, entre as espécies mais importantes economicamente, duas das quais se extrai o tanino
que é utilizado na indústria do couro. As espécies vegetais de que falamos são:
a) quebracho e angico
b)  xique-xique e mandacaru
c) sisal e braúna
d) buriti e araucária
e) aroeira e cajueiro

Fonte: AYOADE, 1986.
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31. UFMS Em novembro de 2000, um trecho de aproxima-
damente 190 mil hectares do Pantanal foi declarado Pa-
trimônio Natural da Humanidade pela UNESCO (Orga-
nização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura). Apesar de bem preservada, essa região não está
imune às ameaças antrópicas. O mapa ao lado apresenta
a planície do Pantanal com pontos enumerados identifi-
cando áreas onde essas ameaças estão presentes.
Em relação às ameaças, pode-se afirmar que, em
01. II, o mau uso do solo nas sub-bacias que compõem o

pantanal, representado pelas lavouras cultivadas nas
cabeceiras dos rios, faz com que a erosão aumente,
contribuindo para o processo de assoreamento.

02. I, ocorre a contaminação dos rios por mercúrio oriundo dos garimpos de ouro e
diamante no Mato Grosso.

04. III, ocorre a pecuária extensiva nas regiões de cordilheiras contribuindo para acele-
rar o processo de lixiviação do solo.

08. V, a construção da hidrovia ligando Mato Grosso ao Uruguai, provocando a drena-
gem da região, pode diminuir as áreas alagadas.

16. IV, houve a implantação de grandes projetos agroindustriais, ocupando áreas natu-
rais e provocando sérios danos às formações vegetais.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

32. UFPB Em relação aos aspectos físico-ambientais, costuma-se dizer que o Brasil é um
“país abençoado pela natureza”. Esse privilégio é explicável, porque, nesse país,
a) predominam temperaturas médias elevadas e baixos índices de amplitude térmica, por

situar-se quase que inteiramente em zona temperada.
b) destacam-se baixos índices de poluição, devido, especialmente, ao fato da Floresta

Amazônica produzir mais oxigênio e absorver grande parte dos gases poluentes.
c) localiza-se a maior bacia hidrográfica do mundo em volume d’água, devido ao seu

extenso litoral.
d) predomina condição absolutamente homogênea em sua biodiversidade.
e) inexistem áreas com extremos naturais como: extensos desertos, vulcões, furacões,

cordilheiras, frio longo e rigoroso.

33. UFSE-PSS Considere a paisagem nordestina apresentada abaixo.

Seus conhecimentos sobre a dinâmica espacial do Nordeste permitem afirmar que essa
paisagem:
( ) apresenta solos profundos e ricos em materiais orgânicos, predominando o intem-

perismo químico e grandes possibilidades de erosão;
( ) pode ser facilmente encontrada no baixo curso do rio São Francisco, a leste de

Sergipe;
( ) caracteriza-se pela presença de rios perenes, devido às condições físico-climáticas

da região;
( ) mostra vegetação do tipo xerófita, formada por arbustos e pequenas árvores;
( ) pode apresentar elementos típicos do sertão semi-árido como os inselbergs e os

brejos.

PEREIRA, Diamantino Alves
Correia et al. Geografia Ciência
do Espaço. São Paulo: Atual,
1998. v. 2 p. 89.
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34. UECE A devastação das florestas que recobriam as serras úmidas do Ceará foi provoca-
da principalmente por:
a) extrativismo vegetal, visando uso industrial;
b) extrativismo vegetal e expansãnão da lavoura algodoeira;
c) extrativismo vegetal e expansão da pecuária;
d) extrativismo vegetal e expansão da policultura.

35. Unifenas-MG O efeito estufa é um fenômeno climático normal. Sem ele, a superfície
da Terra seria, em média, 33ºC mais fria; porém algumas ações antrópicas aceleram e
aumentam a temperatura do planeta, que são:
a) a queima de combustíveis fósseis e queimadas das florestas tropicais;
b) os testes nucleares e a utilização constante de energia hidrelétrica;
c) o acúmulo de pessoas em centros urbanos, o que gera um aumento da temperatura

constatado, se comparado com as periferias menos habitadas;
d) a queima de biomassa, que libera partículas sólidas, principalmente nitrogênio, alta-

mente degradante para as camadas superiores da atmosfera;
e) a utilização econômica, cada vez mais freqüente, das regiões polares do planeta, ge-

rando um derretimento das calotas congeladas.

36. U. Santa Úrsula-RJ

“Paraíba: pior seca do século”
“Os números são tão alarmantes como as conseqüências: 60% do total de 3,3 milhões de

habitantes da Paraíba, cerca de dois milhões de pessoas, estão vivendo a catástrofe da seca mais
severa do século.

Até a capital João Pessoa e Campina Grande, a segunda maior cidade, foram afetadas.”
(Cadernos do Terceiro Mundo – nº 214)

A partir do texto, podemos afirmar que:
a) A área atingida pela seca, inclusive em anos de estiagem muito severa, limita-se ao

sertão nordestino.
b) O maior problema natural do sertão nordestino é a distribuição pluviométrica irregu-

lar, pois as chuvas concentram-se apenas em uma estação do ano, regionalmente cha-
mada “inverno”.

c) Os números alarmantes, que aparecem no texto, refletem os graves problemas do ser-
tão que se devem a fatores naturais, ou seja, ao clima semi-árido.

d) A Paraíba sofre a mais severa seca do século, mas a adequada administração dos
recursos hídricos pelas autoridades garantem o abastecimento de alimentos e de água
de qualidade para a população.

e) O tipo de clima predominante no sertão paraibano favorece a prática da atividade
agrícola intensiva.

37. UFPR Coloque F (falso) ou V (verdadeiro).
Sobre a caracterização do tempo atmosférico e condições climáticas específicas:
( ) As nuvens funcionam como um anteparo entre a superfície terrestre e a baixa at-

mosfera, dificultando a dissipação do calor irradiado para o espaço.
( ) O efeito estufa, um fenômeno natural, tem sido ampliado pelas emanações das

indústrias e dos automóveis, provocando artificialmente um aumento da tempera-
tura no planeta.

( ) Nas noites frias do Sul do Brasil ocorrem geadas devido à passagem esporádica da
Massa Equatorial Continental.

( ) A energia solar é distribuída desigualmente na superfície terrestre; em conjunto
com outros fatores, como o relevo, ela determina em todo o planeta a ocorrência
simultânea de distintos estados atmosféricos momentâneos.

( ) O tempo atmosférico tem características idênticas em áreas de mesma longitude.
( ) Maritimidade e continentalidade são fatores que interferem nos padrões latitudi-

nais de energia e umidade.
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38. Acafe-SC A atmosfera constitui um sistema caótico. O ar está em constante movimento
em conseqüência, especialmente, das diferenças de pressão e do movimento de rotação
da Terra. A previsão meteorológica é complicada, exigindo grandes investimentos em
tecnologia e instrumentos.

I. Na zona intertropical, onde está a maior parte do Brasil, as altas pressões dominan-
tes facilitam a verificação das condições atmosféricas pela estabilidade reinante.

II. O que chamamos de clima é o conjunto de variações do tempo durante longo período.
III. Embora atinja grandes porções da atmosfera, a influência das massas de ar na deter-

minação dos tipos climáticos é quase nula, pois essas massas de ar são geralmente
estáticas.

IV. Tratando-se de assunto meteorológico, tempo significa estado momentâneo da at-
mosfera em um local.

Assinale as afirmações corretas:
a) I e IV.
b) I e II.
c) III e IV.
d) II e IV.
e) I e III.

39. UnB-DF

Levando em consideração o mapa acima, em que as áreas não-hachuradas correspondem
à formação vegetal do cerrado, é correto afirmar que esse bioma (indique V, se o item for
verdadeiro, ou F se for falso):
( ) é um dos que estão presentes entre as formações vegetais da região Centro-Oeste

do Brasil.
( ) é fisionomicamente diversificado.
( ) mantém-se bastante preservado, visto que o Centro-Oeste brasileiro é uma região

ainda pouco urbanizada.
( ) possui espécies adaptadas aos períodos de escassez de chuvas.

40. UFRN O Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte apresenta um clima tropical quente
e seco com uma média pluviométrica em torno de 400 e 600mm por ano, distribuída
entre janeiro e abril.
Essa característica climática beneficia a atividade econômica seguinte:
a) extração do sal marinho;
b) agricultura de subsistência;
c) cultivo do algodão herbáceo;
d) desenvolvimento da pecuária de corte.
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41. UFRN O clima é a síntese do tempo num determinado lugar, durante um período de
aproximadamente 30 a 35 anos, e resulta principalmente da:

a) expansão das massas de ar;

b) diferenciação da pressão atmosférica;

c) distribuição das chuvas;

d) variação da temperatura.

42. UFMG Observe as figuras:

A partir da análise e interpretação dessas figuras, é incorreto afirmar que:

a) as brisas marítima e terrestre são causadas pelo deslocamento de massas de ar, cujo
movimento é determinado pela circulação atmosférica global;

b) a brisa marítima é mais intensa nos períodos do ano em que a incidência da radiação
solar é mais elevada;

c) a variação diurna entre as brisas marítima e terrestre é aproveitada pelos pescadores
que partem para o mar pela madrugada e retornam ao entardecer;

d) a brisa terrestre ocorre quando se forma uma área de alta pressão sobre o continente,
decorrente da perda mais rápida de calor da terra em relação ao mar.

43. U.E. Ponta Grossa-PR Fenômenos que estão relacionados com a atmosfera terrestre:

01. maremotos e tectonismo;

02. tornados e tufões;

04. furacões e precipitações de granizo;

08. terremotos e vulcanismo;

16. trovoadas e tempestades de neve.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

VARIAÇÕES DIURNAS NA CIRCULAÇÃO
ATMOSFÉRICA AO LONGO DA COSTA
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44. UFRS Observe a órbita terrestre desde um ponto no espaço ao sul da eclíptica.

Com base na figura acima, são feitas as seguintes afirmações.
I. Na posição 4 temos solstício de inverno para Hemisfério Sul e de verão para Hemis-

fério Norte.
II. Na posição 4 a velocidade do movimento de translação é maior do que na posição 2.
III. Na posição 3 no Hemisfério Norte é inverno, e a velocidade do movimento de trans-

lação é a mais lenta ao longo da órbita.
IV. Nas posições 1 e 2 temos equinócio de outono e de inverno para o Hemisfério Sul,

respectivamente.
Quais estão corretas?
a) Apenas I. d) Apenas II e III.
b) Apenas II. e) Apenas II e IV.
c) Apenas III.

45. UFMS Em fevereiro de 1997, a ONG norte-americana Conservation International di-
vulgou resultados sobre a biodiversidade mundial, indicando 17 ecossistemas que têm,
pelo menos, 75% de sua área vegetal já devastada. Dois desses ecossistemas estão loca-
lizados no Brasil:
Mata Atlântica e Cerrado. Esses ecossistemas estão localizados nas áreas:
a) A Mata Atlântica localiza-se em São Paulo e Rio de Janeiro. O Cerrado abrange os

Estados de Mato Grosso e Goiás.
b) A Mata Atlântica localiza-se na Amazônia Brasileira, além de outras áreas do litoral.

O Cerrado é encontrado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
c) A Mata Atlântica localiza-se nas encostas próximas ao litoral oriental, que se estendem

do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O Cerrado abrange o Estado de Goiás.
d) A Mata Atlântica localiza-se no interior do Brasil com destaque para o Estado de

Tocantins. O Cerrado abrange a região Centro-Oeste, parte do interior da Bahia, Ma-
ranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.

e) A Mata Atlântica localiza-se nas encostas próximas ao litoral oriental, que se estende do
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O cerrado abrange a região Centro-Oeste,
parte do interior da Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.

46. Unifor-CE Considere o texto apresentado abaixo.

“A região nordeste da Bahia, uma das que mais sofre os efeitos da seca, vai perder pelo menos
35% da safra de feijão por causa do excesso de chuvas.”

O Estado de S. Paulo.

Assinale a alternativa que explica corretamente a aparente contradição na notícia.
a) A existência de uma “indústria da seca”, não divulga a ocorrência de chuvas no sertão

nordestino, mesmo em épocas de seca.
b) A limitação dos centros de previsão meteorológica no Brasil, impede o acompanha-

mento do clima na região Nordeste, não detectando a ocorrência de chuvas isoladas.
c) No clima semi-árido, as chuvas são escassas mas também irregulares, podendo ocor-

rer grandes quantidades concentradas em pouco tempo.
d) O fenômeno conhecido como “El Niño” alterou o clima temporariamente na região

Nordeste, provocando a ocorrência de chuvas em pleno período de seca.
e) Apesar de fazer parte do chamado “polígono da seca”, o clima predominante na Bahia

é o tropical, o que explica a ocorrência de chuvas mesmo nas áreas mais secas.
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47. UFRN O El Niño tem provocado grandes transformações na dinâmica dos elementos
do clima da Terra. A sua origem está relacionada à(ao):
a) estabilidade no regime dos ventos em grandes extensões oceânicas;
b) resfriamento das águas do Oceano Atlântico Sul;
c) aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial;
d) instabilidade nas correntes marítimas do Oceano Índico.

48. Unifenas-MG Suponha que voce esteja viajando por uma região qualquer de um país
tropical. Após uma chuva de 300 mm em 2 dias, você observa que as águas dos rios estão
completamente limpas de sedimentos em suspensão. A partir dessa observação, indique
a alternativa que expressa a característica desse tipo de solo e vegetação.
a) Solo microporoso com inexistência de cobertura vegetal.
b) Solo microporoso com presença de arbustos esparsos e pequena quantidade de her-

báceas.
c) Solo macroporoso com presença de grande atividade biológica.
d) Solo com a ocorrência do fenômeno de laterização e grande atividade biológica.
e) Solo arenoso com baixa declividade e ocorrência de xerófitas.

49. UFRS Um geógrafo, ao explorar o Continente Antártico, fixa uma estaca no Pólo Sul
geográfico, dias antes do solstício de verão para o Hemisfério Sul. Exatamente no dia do
solstício de verão para o hemisfério Sul, observa e marca as sucessivas posições ocupa-
das pela sombra projetada pela estaca, concluindo que:
a) a sombra de uma estaca colocada verticalmente no Pólo Sul geográfico, ao longo do

dia de solstício de verão, descreve uma elíptica;
b) uma estaca colocada verticalmente no Pólo Sul geográfico produz, com sua sombra,

ao longo do dia de solstício de verão, um semicírculo;
c) uma estaca colocada na vertical exatamente no Pólo Sul geográfico projeta sucessivas

posições do extremo da sombra, formando um círculo ao longo do dia de solstício de
verão;

d) as sucessivas posições do extremo da sombra de uma estaca colocada verticalmente
no Pólo Sul geográfico não têm o mesmo comprimento durante o dia de solstício de
verão;

e) somente no dia do solstício de inverno é que a sombra de uma estaca colocada verti-
calmente no Pólo Sul geográfico forma um círculo com a projeção de suas sucessivas
posições.

50. PUC-RS Um morador, observando o amanhecer em uma latitude antípoda da cidade de
São Paulo, no dia 21 de junho, perceberá que o Sol estará nascendo no ..............., o que
caracteriza uma situação de ................
a) Oeste – equinócio d) Sul – solstício
b) Sudeste – equinócio e) Sudoeste – equinócio
c) Leste – solstício

51. UFMS

“O pantanal convive com o ser humano há mais de 200 anos. Ainda assim, manteve-se mais
bem preservado do que a Amazônia e a Mata Atlântica. Hoje, vem sendo afetado cada vez mais
por intervenções fora de seus limites, mais precisamente no planalto que o cerca e alimenta. São
várias as ameaças. ...”

Adaptado da revista Veja, 02/06/99

Para justificar a afirmação grifada no texto, é correto argumentar que o Pantanal
a) não possui significativos recursos minerais, despertando pouco interesse pela região.
b) é caracterizado por uma densa formação vegetal, que dificulta as atividades humanas.
c) tem uma política de preservação ambiental desde o início de sua ocupação.
d) está a uma grande distância dos centros urbanos mais desenvolvidos do país.
e) tem ocupação relativamente recente e condições naturais desfavoráveis à instalação

de grandes projetos agrícolas.
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52. UFPB Com relação à distribuição das massas de ar, de acordo com o mapa, a seguir, é
correto afirmar:

a) As constantes secas que assolam o sertão nordestino são causadas pela massa tropical
continental (Tc).

b) A massa polar atlântica (Pa) provoca, na mesma época, geadas na região sul, friagem
na região norte e chuvas no litoral nordestino.

c) A massa equatorial continental (Ec) é responsável por longos períodos de estiagem na
Amazônia.

d) A massa tropical atlântica (Ta) é um obstáculo natural à formação dos ventos alísios.
e) A massa equatorial atlântica (Ea) provoca climas secos no Brasil Central.

53. U. Católica de Salvador-BA
A análise do mapa, associada aos conhecimen-
tos sobre clima, permite afirmar:
a) O clima equatorial, indicado por I, limita-

se à Região Norte do Brasil, com tempera-
turas elevadas, chuvas bem distribuídas e
evapotranspiração muito baixa.

b) A área indicada por II corresponde ao cli-
ma tropical úmido e é área de convergência
dos ventos alísios e contra-alísios.

c) As médias térmicas anuais do clima tropi-
cal de altitude, indicado por III, são superi-
ores a 28ºC, e o índice pluviométrico ultra-
passa 2.500mm anuais.

d) O domínio subtropical, indicado por IV, se
restringe à Região Sul do país, com chuvas bem distribuídas e estações mais bem
definidas do Brasil.

e) A área indicada por V corresponde ao clima semi-árido, com baixo índice pluviomé-
trico e chuvas concentradas no inverno, porque, nesse período, essa área passa a ser de
convergência intertropical.

Adaptado de Monteiro, Carlos Augusto F. Geografia do Brasil,
Grande Região Sul; Rio: IBGE, 1968.
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54. U.F. Uberlândia-MG

“A erosão do solo é uma das principais causas visíveis de sua degradação, possuindo uma
grande distribuição espacial na terra.”

(..........)
“No Brasil, a erosão do solo é também um fato preocupante. Nos últimos 30 anos, o avanço

indiscriminado e irresponsável da fronteira agropecuária e mineral em direção à Amazônia, com a
derrubada de vastas porções da floresta e a prática da queimada, comprometeu largamente mui-
tos solos da região.”

ADAS, Melhem e ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. 3 ed. São Paulo: Moderna, 1988.

O texto acima admite a decisiva participação da ação antrópica como facilitadora do
principal processo erosivo na Amazônia, conhecida como:
a) erosão fluvial;
b) erosão eólica;
c) erosão pluvial;
d) erosão glacial;
e) erosão marinha.

55. PUC-RS Responder à questão com base no texto e afirmativas abaixo, referentes à inci-
dência do Sol no Brasil.
Uma das causas da existência das diferentes estações do ano é a inclinação do eixo da
Terra em relação ao Equador Solar. Sobre esse processo, afirma-se que:

I. Nos equinócios, quando o Sol nasce no Leste e se põe no Oeste, as áreas situadas
sobre o Trópico de Capricórnio têm o Sol no zênite ao meio dia.

II. Porto Alegre em nenhum momento, durante o ano, tem o Sol no zênite, pois locali-
za-se ao sul do paralelo de 23º 27'.

III. As cidades brasileiras localizadas entre o Equador e o trópico de Capricórnio possu-
em o Sol no zênite duas vezes ao ano.

IV. As cidades localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio jamais terão a nascente do
Sol no ponto Leste.

A análise das afirmativas permite concluir que está correta a alternativa:
a) I e II. d) II, III e IV.
b) I e III. e) III e IV.
c) I, II, III e IV.

56. Cefet-PR

“O mar é a chave para a compreensão das mudanças no clima.”
Munk, WALTER.

Sobre a citação acima, é incorreto afirmar que:
a) Em intervalos de três a sete anos, uma área do Pacífico, equivalente a quase uma vez

e meia o território do Brasil, fica cerca de 5ºC mais quente que o normal, (fenômeno
El Niño) e afeta o clima de forma global.

b) O fenômeno La Niña ocorre quando as águas do Oceano Pacífico estão mais frias que
o normal e ocorre após um El Niño forte.

c) As variações na temperatura da superfície do Atlântico afetam a precipitação de chu-
vas na América do Sul e na África. Quando as águas do norte do Equador estão mais
frias que as do sul, o Nordeste brasileiro recebe chuva acima da média e há seca na
região do Sahel, no Saara.

d) Impelidas pela corrente circumpolar Antártica e pelas variações nas pressões atmosféri-
cas, áreas de águas alternadamente mais quentes ou mais frias circulam ao redor do
Continente Antártico, num circuito que dura oito anos. Neste período o “buraco” na
camada de ozônio amplia-se ou retrai-se, conforme seja a movimentação desta corrente.

e) Nas correntes superficiais quentes a água aquecida pelo Sol leva calor às altas latitu-
des. Tornando-se progressivamente mais salgada e densa por causa da evaporação, a
água acaba atingindo o Atlântico Norte, onde esfria e afunda.
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57. UnB-DF

 O sensoriamento remoto, literal e figuradamente, fornece-nos uma maneira diferente de ver o
mundo.

SCHOTT, John. Remote sensing, the image chain approach. Oxford, 1997 (com adaptações).

Uma das grandes inovações tecnológicas da modernidade é o sensoriamento remoto,
que, de modo bem simplificado, consiste na formação, a partir de sinais transmitidos de
satélites artificiais localizados na órbita da Terra, de imagens de partes da superfície
terrestre. A cada dia, surgem novas aplicações para essa tecnologia, bastante utilizada,
por exemplo, para as previsões meteorológicas. Em relação a essa tecnologia, julgue os
seguintes itens.
1. Análises dos efeitos da poluição, dos padrões de desflorestamento e de fenômenos

atmosféricos são algumas das aplicações possíveis do sensoriamento remoto com vis-
tas ao monitoramento e à fiscalização de uma determinada região.

2. Tanto aspectos culturais como naturais podem ser reconhecidos e analisados por meio
de imagens de satélite.

4. A utilização de imagens de satélite para grandes extensões de área, como a Amazônia,
por exemplo, perde o significado, uma vez que a escala utilizada torna imperceptíveis
os fenômenos a serem estudados. Por essa razão, o projeto SIVAM tornou-se um
escândalo internacional, pois muito dinheiro público foi gasto em uma tecnologia
aplicada incorretamente.

8. Além de aplicações como a previsão de furacões e o combate ao narcotráfico, o senso-
riamento remoto também pode ser utilizado para fins bélicos.

58. UESC-BA Com base nos conhecimentos sobre a região do Polígono das Secas, pode-se
afirmar:
a) O Polígono das Secas é, por vocação, uma região em processo de desertificação, inde-

pendente da atuação do homem.
b) O cultivo intensivo do solo evita o processo de laterização.
c) O uso da irrigação seria por si só um fator que impediria o processo de desertificação

da região.
d) A introdução de novas fronteiras agrícolas seria a solução para os problemas ambien-

tais dessa região.
e) A ocupação predatória do solo e a devastação da cobertura vegetal fazem dessa região

área propícia à formação de deserto.

59. U. Católica de Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre atmosfera e clima,
pode-se afirmar:
a) A pressão atmoférica é menor nas baixas latitudes e maior nas altas altitudes, nas

quais o ar é mais denso.
b) O aquecimento do ar atmosférico se faz diretamente através da penetração dos raios

solares.
c) A altitude, a latitude e a longitude são os principais elementos climáticos, porque

agem diretamente sobre o clima e são conhecidos como fenômenos meteorológicos.
d) O tempo é o estado do ar atmosférico num dado momento, enquanto o clima é a

sucessão dos estados do tempo durante um longo período.
e) A estratosfera, a camada mais importante da atmosfera, está em contato com a crosta

terrestre e é nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos.

60. Unifenas-MG No domínio morfoclimático brasileiro, encontramos clima subtropical,
com verões quentes e invernos rigorosos, relevo formado a partir de processos geomor-
fológicos sobre rochas ígneas extrusivas, com colinas de inclinação suave, regionalmen-
te chamadas de coxilhas e vegetação rasteira. Estamos falando:
a) do domínio dos planaltos subtropicais;
b) do domínio dos “mares de morros”;
c) do domínio dos chapadões;
d) do domínio das pradarias;
e) do domínio das planícies sedimentares.
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61. Cefet-PR Sobre as correntes marítimas é incorreto afirmar:
a) Elas influenciam o clima, pois, quando uma corrente marítima fria passa próxima do

continente, a umidade oriunda do alto mar é absorvida pelo ar seco da corrente, geran-
do climas áridos ou semi-áridos ao longo do litoral.

b) Cidades de latitudes semelhantes como Londres (51º 09’N), Moscou (55º45’N) e
Irkutsk (52º16’N) tem respectivamente as seguintes temperaturas no mês de janeiro
3,6ºC, – 9,4ºC e – 19,6ºC. A enorme diferença entre elas é devida aos efeitos modera-
dores da corrente marítima do Atlântico Norte.

c) As correntes marítimas Equatorial Norte e Equatorial Sul, devido às suas temperatu-
ras, contribuem para a formação de áreas úmidas nas regiões por onde passam.

d) A corrente marítima do Atlântico Norte influencia o clima do norte da Europa, pois
sem ela, esta região seria uma terra cinzenta e gélida.

e) A corrente marítima do Labrador influencia as temperaturas no inverno europeu e a
corrente do Atlântico Norte influencia as temperaturas no verão deste continente.

62. U.E. Londrina-PR Sobre os climogramas A e B, que expressam variações mensais de
temperatura e de pluviosidade de duas localidades brasileiras, é correto afirmar:

a) O climograma B expressa as condições climáticas típicas de uma localidade da região
Sul do Brasil.

b) O climograma B é típico do semi-árido nordestino.
c) Nas duas localidades as chuvas são menos intensas no período estival.
d) O climograma A descreve um clima quente e pouco úmido.
e) O climograma B descreve um clima equatorial.

63. UESC-BA A distribuição desigual da
radiação solar e a dinâmica das massas
de ar provocam diferentes comportamen-
tos climáticos no território brasileiro.
A partir dos conhecimentos acerca do as-
sunto e da análise dos mapas, pode-se
afirmar:
a) I corresponde ao clima litorâneo úmi-

do, do litoral nordestino, e as chuvas
se concentram no inverno, em razão da
atuação da Massa Polar Atlântica.

b) II corresponde ao clima semi-árido,
apresenta baixo índice pluviométrico,
baixas temperaturas e baixas amplitudes térmicas.

c) III é um clima típico da zona intertropical, apresenta as quatro estações bem definidas
e elevadas temperaturas ao longo do ano.

d) IV corresponde ao clima equatorial, possui elevadas temperaturas e baixo índice pluvio-
métrico em função do grande desmatamento que vem ocorrendo na floresta Amazônica.

e) I e III apresentam pressões atmosféricas e amplitudes térmicas semelhantes.

Fonte: ROLIM, M. A.; POVOA, F. L.; R. F. Bittermann, Geografia 2º Grau. Belo Horizonte. Editora Lê, 1990, p. 254.

BA
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64. UFMG Analise o gráfico:

A partir da análise desse gráfico e de conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar
que:

a) a fertilidade dos solos é determinada pelo volume de água neles contido;

b) a matéria mineral abaixo ou acima de determinado limite é prejudicial às plantas;

c) a matéria orgânica, apesar do seu pequeno volume, é fundamental à existência do
solo;

d) o volume de ar e de água do solo, dependendo das condições climáticas, é intercam-
biável.

65. U.E. Ponta Grossa-PR Sobre os diferentes tipos de clima, assinale o que for correto.

01. Na altas montanhas, o clima se relaciona diretamente com as faixas de latitude, ra-
zão pela qual é denominado clima de monção.

02. No ambiente tropical brasileiro, que se estende do estado de São Paulo ao estado do
Rio Grande do Sul, as médias térmicas anuais se situam acima de 24ºC e as precipi-
tações ultrapassam 2.500 mm anuais.

04. O clima temperado, que se subdivide em continental, oceânico e mediterrâneo, apre-
senta as quatro estações do ano bem definidas e uma grande amplitude térmica anual
(diferença entre o mês mais quente do ano e o mês mais frio).

08. Em toda Região Norte e parte da Região Centro-Oeste do Brasil predominam os
climas equatorial úmido e equatorial subúmido, que são controlados pela oscilação
da Zona de Convergência Intertropical e pela ação dos alísios e baixas pressões equa-
toriais.

16. Nas altas latitudes, a fraca intensidade da irradiação solar produz temperaturas mé-
dias baixas, geralmente inferiores a 10ºC, e precipitações moderadas. Os invernos
são severos e os verões, curtos.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

SOLO: COMPOSIÇÃO E VOLUME

Fonte: TARBUCK, E.J., LUTGENS, F.K. (1997). Earth science. New
Jersey: Prentice Hall, 1997.p. 68.
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66. U. Católica de Salvador-BA

A partir da análise do mapa e dos conhecimentos sobre as massas de ar que atuam no
Brasil, no inverno e no verão, pode-se concluir:
a) A única massa de ar seco que atua no Brasil, no verão, é a mTc, que, juntamente com

a mEa, são responsáveis pelas chuvas de verão no território brasileiro.
b) A atuação da mEc, no inverno, dá origem ao fenômeno da friagem na Amazônia.
c) A mTa que atua ao longo do litoral brasileiro, no inverno, é responsável pelas chuvas

convectivas que ocorrem na região.
d) A mPa atua no sul do Brasil durante todo o ano e é responsável pelo fenômeno de

inversão térmica que ocorre em determinados locais, como na cidade de São Paulo.
e) A mEa se expande no inverno, alcança o litoral nordestino e provoca chuvas orográ-

ficas.
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67. UFMG Interessado em conhecer algumas das paisagens do território brasileiro, um tu-
rista solicita o auxílio de uma agência de viagens.
Essa agência apresenta-lhe o mapa abaixo, que ilustra diferentes opções de viagem, nu-
meradas de 1 a 4.

Em todas as alternativas, a paisagem de cada uma dessas opções está corretamente carac-
terizada, exceto:
a) Opção 1 (Ilha de Marajó): Localizada na foz dos rios Amazonas e Tocantins, constitui

uma paisagem marcada por terrenos planos, formados graças à acumulação de sedi-
mentos fluviais e marinhos; a cultura marajoara e a criação de búfalos compartilham
o mesmo espaço, pontilhado por inúmeras lagoas, sujeitas a inundações periódicas
pelos rios.

b) Opção 2 (Grutas de Minas): Localizada na Depressão Sanfranciscana, constitui uma
paisagem marcada por grutas, modeladas em rochas calcárias cuidadosamente escul-
pidas pela água ao longo do tempo geológico; o interior dessas grutas é, por vezes,
ornamentado por feições calcárias bizarras, a exemplo das estalactites.

c) Opção 3 (Chapada dos Veadeiros): Localizada no Planalto Central Goiano, que abran-
ge parte dos divisores dos rios São Francisco, Tocantins e Paraná, constitui uma paisa-
gem marcada por terrenos escarpados e elevados, de onde descem corredeiras de águas,
pontilhadas de cachoeiras, que insistem em cortar os altos paredões rochosos.

d) Opção 4 (Floresta Amazônica): Localizada na Região Norte do País, constitui uma
paisagem que impressiona pela homogeneidade de sua flora e de sua fauna; o caráter
homogêneo da floresta advém da marcada regularidade na distribuição das chuvas e
dos solos e da reduzida variação sazonal no nível das águas de seus rios.

68. U. Salvador-BA

Com base na análise dos climogramas e nos conhecimentos sobre o assunto, pode-se
concluir:
( ) Em I, as amplitudes térmicas são grandes, caracterizando o clima equatorial.
( ) Em I, as chuvas são concentradas na primavera.
( ) Em I, está sob a atuação de mEc e constitui uma área de convergência dos alísios.
( ) II está dominado pela mPa e apresenta a mais baixa amplitude térmica do Brasil.
( ) em II, as chuvas estão concentradas no outono e no inverno, ocorrendo chuvas

frontais devido ao encontro da mPa com a mTa.
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69. UFSC Observe o mapa abaixo e assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s).

01. O I indica a existência de baixos planaltos e algumas planícies aluviais, cortados por
rica rede hidrográfica e recobertos pela floresta latifoliada equatorial, onde o desma-
tamento e as queimadas têm suscitado intensos debates no mundo inteiro.

02. O II e o III correspondem aos domínios das pradarias e da caatinga, respectivamente, onde
se registra uma diminuição dos índices de umidade e um empobrecimento dos solos.

04. O domínio IV era originalmente coberto pela mata Atlântica, região ocupada desde
a época colonial, que abriga elevadas densidades demográficas e metrópoles, e apre-
senta intensos processos erosivos.

08. O V assinala o domínio das araucárias, com clima tropical típico, alternadamente
úmido e seco, recoberto de terrenos graníticos, rios intermitentes e com vegetação
original ainda preservada.

16. Semelhante às savanas africanas, os cerrados, demarcados com VI, coincidem com
as áreas de clima equatorial, apresentam solos ricos em toda a sua extensão e mares
de morros, cobertos por floresta heterogênea, higrófila e aciculifoliada.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

70. UFSC

“Como conseqüência geral dos efeitos das geadas, os técnicos do Ministério da Agricultura
informam que haverá perda de rendimento e de qualidade do café da atual e da próxima safra,
além de uma drástica redução da produção da próxima safra (2001/2002).”

Jornal O Estado do Paraná, 22/07/2000. p. 13.

Considerando o enunciado e as características climáticas do território brasileiro, é corre-
to afirmar que:
01. as geadas constituem um fenômeno relacionado às características climáticas nacio-

nais que ocorrem exclusivamente na Região Sul do País;
02. no sul do Brasil, apenas as lavouras de café foram atingidas pela geada;
04. o Brasil subtropical começa numa faixa de latitude correspondente à posição dos

Estados de São Paulo e Paraná, a partir da qual o domínio da massa polar atlântica e
dos sistemas atmosféricos extratropicais passam a ser preponderantes;

08. o Trópico de Capricórnio, linha imaginária que marca o limite meridional da decli-
nação normal do sol, sinaliza, de forma rígida, o início da área de clima subtropical;

16. do ponto de vista da dinâmica atmosférica, o Brasil meridional apresenta caracterís-
ticas que o aproximam das latitudes médias;

32. a massa equatorial continental, a tropical continental e as linhas de instabilidade
tropical, não exercem qualquer influência na região sul do Brasil;

64. o anticiclone migratório polar, com sua linha de descontinuidade frontal, afeta com
regularidade a região sul, principalmente durante o outono e o inverno, seguindo
várias trajetórias.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

VESSENTINI, J. W. BRASIL: Sociedade
e Espaço. Geografia do Brasil, SP,
Ática, 1998.
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71. PUC-RS Responder à questão com base no Planisfério abaixo.

Colocando essas área na numeração crescente de 1 a 5, tem-se respectivamente,
a) prática de queimadas, poluição dos mares, aumento da desertificação, ocorrência de

chuvas ácidas, uso de agrotóxicos;
b) destruição da camada de ozônio, prática de queimadas, aumento da desertificação,

poluição dos mares, uso de agrotóxico;
c) poluição de mares, ocorrência de chuvas ácidas, acelerado processo de desmatamen-

to, poluição atmosférica, uso de agrotóxicos;
d) ocorrência de chuvas ácidas, acelerado processo de desmatamento, uso de agrotóxi-

cos, poluição dos mares, aumento da desertificação;
e) aumento da desertificação, uso de agrotóxicos, destruição da camada de ozônio, ace-

lerado processo de desmatamento, poluição atmosférica.



IM
PR

IM
IR

Voltar Avançar

1

GEOGRAFIA - Domínios naturais e morfoclimáticos/Dinâmica climática

D O M ÍN IO S N AT U R A IS
E M O R F O C L IM ÁT IC O S/
D INÂ M IC A C L IM ÁT IC A

1. 01 + 02 + 04 = 07
2. 15
3. b
4. 1 + 2 + 4 + 8 + 16
5. a
6. 10
7. a
8. b
9. d

10. c
11. a) A Floresta equatorial e tropical.

b) Que o candidato descreva o bioma demonstrando o inter-relacionamentos dos compo-
nentes da natureza.

12. a
13. C – C – E – C
14. 01 + 02 + 04 = 07
15. c
16. c
17. b
18. c
19. a
20. e
21. 1 + 8 + 16
22. 01 + 02 = 03
23. a
24. e
25. d
26. 74
27. e
28. a
29. 43
30. a
31. 01 + 02 + 08 = 11
32. e
33. F – F – F – V – V
34. d
35. a
36. b
37. V – V – F – V – F – V
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38. d
39. C – C – E – C
40. a
41. a
42. a
43. 2 + 4 + 16
44. a
45. e
46. c
47. c
48. c
49. c
50. c
51. e
52. b
53. c
54. a

55. d
56. d
57. 01 + 02 + 08 = 11
58. e
59. d
60. d
61. e
62. b
63. a
64. d
65. 28
66. a
67. b
68. F – F – V – F – V
69. 1 + 2 + 4
70. 4 + 16 + 64
71. d
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1. UFRN As lagunas são lagos costeiros, formados em resposta a processos eustáticos e/
ou de sedimentação marinha.
Pode-se afirmar que as lagunas brasileiras:

a) são locais com presença de água salobra;

b) se localizam no litoral nordestino;

c) estão sendo assoreadas e desaparecerão em breve;

d) se tornam problemas ambientais quando recebem água de rios.

2. Unifor-CE Considere o esquema apresentado abaixo.

MORAM, Emílio F. Adaptabilidade Humana, São Paulo: EDUSP, 1994.

A organização espacial representada acima caracteriza o modo de vida

a) nos vales da bacia hidrográfica do Rio Amazonas;

b) nas áreas de maiores altitudes, no Sudeste;

c) na região da Campanha Gaúcha;

d) na sub-região do Meio-Norte nordestino;

e) na bacia hidrográfica do Rio São Francisco.

3. UFPB/PSS O quadro ao lado é uma re-
presentação esquemática da Bacia Ama-
zônica.
Com relação a essa Bacia, é correto afirmar:

a) O Planalto Brasileiro está situado ao
norte da calha do rio Amazonas e pos-
sui as terras mais elevadas do país.

b) A mata de terra firme é a área prefe-
rencial para os grandes projetos agro-
pecuários.

c) A várzea é imprópria para a agricultura, por ser periodicamente inundada.

d) As grandes jazidas de petróleo são encontradas no embasamento cristalino.

e) A mata do igapó, a salvo das inundações, é a que menos sofre com a contaminação
pelo mercúrio empregado na lavra do ouro.

Área de extração de

Área de criação
Área de cultivos

de culturas anuais

Área de pesca

Área de terra firme

Área de terra
firme de

Várzea

Rio

Z
on

a 
E

co
ló

gi
ca

 e
 ti

po
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e
U
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4. UFSE Considere o depoimento apresentado abaixo.

“Trancaro todas as várzeas pro mode pratá arroiz, cum água colocado pro uma bomba, então
aí, essa geração de pescador se acabô pro completo, taí o Baixo São Francisco, agora tá cum cinco
meses que fizemos uma reunião com o chefe da CODEVASF, e ele disse que os pescadores apari-
cesse lá pra arrumá um pedecinho de terra que inchente do rio, nunca mais.”

Adaptado de As Várzeas Ameaçadas - Estudo de caso nº 3.
São Paulo: Programa de Pesquisa e Conservação de Áreas Úmidas no Brasil, 1990, p. 105.

O tema abordado refere-se:

a) à questão da propriedade no vale do rio São Francisco, caracterizada pela disputa
das áreas de várzea, onde se encontram os melhores solos para o plantio da cana-de-
açúcar;

b) às transformações econômicas e sociais provocadas pelas intervenções governamen-
tais no vale do rio São Francisco e seus impactos sobre as populações ribeirinhas;

c) à transformação das várzeas do rio São Francisco em áreas de preservação ambiental,
impedindo sua utilização para a pesca e para as culturas de subsistência como o arroz;

d) ao rebaixamento da profundidade do rio São Francisco em sua foz, em decorrência do
represamento de seus rios tributários e as conseqüências para a pesca;

e) ao fim dos constantes estragos provocados pelas enchentes periódicas do rio São Fran-
cisco nas comunidades ribeirinhas, através da regularização de seu regime pelas usi-
nas hidrelétricas.

5. UESC-BA
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BRASIL

Com base nos conhecimentos sobre bacias hidrográficas e na análise do mapa, pode-se
concluir:

a) I corresponde à Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo, e nela foi
construída a usina de Balbina, responsável pelo abastecimento de energia das regiões
Norte-Nordeste.

b) II corresponde à Bacia de Tocantins-Araguaia, é tipicamente de planície e desempe-
nha importante papel como via de circulação nacional.

c) III corresponde à Bacia do São Francisco, seu rio principal atravessa o sertão nordes-
tino, é temporário, por isso apresenta pequeno potencial hidrelétrico.

d) IV corresponde à Bacia do Paraná e abastece com energia hidrelétrica a principal
região geoeconômica do Brasil.

e) V corresponde à Bacia do Uruguai e seu rio principal é responsável pelas enchentes
do Pantanal Mato-Grossense.
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6. U. Católica de Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre oceanos e mares e nos
elementos característicos das bacias fluviais brasileiras, é correto afirmar:

a) As correntes marinhas são águas oceânicas que se deslocam como se fossem rios; a
corrente do Golfo se origina nas águas que banham as Antilhas, é uma corrente quente
do Atlântico e exerce influência climática na Europa.

b) As águas da superfície marítima variam de temperatura, sendo mais quentes nas altas
latitudes e mais frias nas baixas latitudes.

c) As banquisas são constituídas de grandes blocos de gelo que se desprenderam de
geleiras continentais, enquanto os icebergs resultam do congelamento das águas na
superfície oceânica.

d) As águas de um rio, que correm da nascente em direção à foz, seguem para a montan-
te, enquanto as de direção contrária seguem para a jusante.

e) A bacia Amazônica, considerada a maior bacia totalmente brasileira, constituída basi-
camente de rios de planalto, é bastante aproveitada para a geração de eletricidade.

7. UFBA Com base nos mapas a seguir e nos conhecimentos sobre bacias hidrográficas e
aspectos climáticos do Brasil, pode-se afirmar:

01. O mapa I permite deduzir que a maior parte dos rios brasileiros se caracteriza por
cheias no inverno e vazantes no verão, devido à influência dos regimes de chuvas
anuais existentes.

02. As faixas hachuradas no mapa II representam rios de regime nival, com pequenos
débitos anuais, em função da localização geográfica e da atuação de massas de ar
extratropicais.

04. Os mapas I e II evidenciam que, à medida que a latitude diminui, os regimes fluviais
e pluviométricos tornam-se mais diversificados e ocorre um maior aquecimento das
condições climáticas.

08. O mapa I é uma conseqüência do mapa II e ambos permitem avaliar a distribuição
sazonal das chuvas e a periodicidade das cheias e vazantes das bacias fluviais.

16. Os rios brasileiros de regimes fluvial tropical austral e boreal têm suas cabeceiras
localizadas, respectivamente, nos planaltos Guiano e Brasileiro, sendo o período
chuvoso representado pela primavera e pelo inverno.

32. Os rios que drenam a Amazônia brasileira possuem três grandes regimes fluviais e,
na maioria das vezes, apresentam períodos de cheias alternadas, enquanto, no Nor-
deste, apesar do menor número de regimes fluviais, e de rios temporários, o período
chuvoso coincide em toda a região.

64. Os rios de regime tropical, no litoral setentrional brasileiro, são abastecidos pelas
chuvas que caem durante o inverno e que são produzidas pela passagem de frentes
frias associadas às influências da corrente marinha quente do Brasil.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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8. UFSE
ROTA DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

Ministério da Integração Nacional.

O sistema de transposição das águas do São Francisco prevê entre outros efeitos:

a) o abastecimento de água para todos os Estados do Polígono das Secas;

b) a irrigação de todo o semi-árido, num total de mais de 4 milhões de hectares;

c) a eliminação de formas primitivas de abastecimento de água, como as cisternas;

d) a transformação de alguns rios temporários das bacias do Nordeste em rios perenes;

e) o equilíbrio hídrico de áreas sertanejas que abrigam mais de 50% da população do
Nordeste.
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1. UnB-DF População em países subdesenvolvidos (em milhões de habitantes)
Considerando os dados mostrados na
tabela ao lado, julgue os itens que se
seguem.
( ) Com base na previsão de cres-

cimento populacional dos países
listados na tabela, é correto afir-
mar que, em 2050, haverá um
agravamento da situação de sub-
desenvolvimento desses países.

( ) O crescimento demográfico acelerado da população em países subdesenvolvidos
resulta da diminuição, simultânea e nas mesmas proporções, das taxas de mortali-
dade e de natalidade.

( ) De acordo com a previsão de crescimento popuUÍcional para os países relaciona-
dos na tabela, a Nigéria é o que apresentará maior aumento percentual de popula-
ção no período especificado.

( ) O processo de urbanização tem contribuído para a diminuição dos índices de po-
breza nos países subdesenvolvidos.

2. U.F. Uberlândia-MG Observe o mapa e assinale a alternativa incorreta.

a) A produção agroindustrial do norte do Paraná é uma das principais motivadoras da
concentração populacional nessa área.

b) Uma das maiores concentra-
ções populacionais do Estado
de Santa Catarina ocorre no
Vale do Itajaí.

c) A maior concentração popu-
lacional do Rio Grande do Sul
corresponde à área de maior
produção industrial desse es-
tado.

d) A área de menor densidade
populacional no Oeste para-
naense corresponde à área de
grande emigração na década
de 70.

e) As áreas de maior concentra-
ção populacional na região
Sul correspondem somente às
capitais estaduais e seus arre-
dores.

País

Paquistão

Nigéria

Indonésia

Bangladesh

1997

128

118

200

124

2050 (previsão)

357

337

318

250

Fonte: ONU. In: Veja, 11/8/99 (com adaptações).

Adaptado de:ARBEX JR., J. e OLIC,
N.B.. A hora do Sul: O Brasil em

regiões.6.ed. São Paulo: Moderna,
1995.p.31.(Polêmica)

P O P U L AÇ ÃO E
D INÂ M IC A

D E M O G R Á F IC A

G E O G R A F IA
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3. U.E. Londrina-PR Sobre conceitos gerais de demografia, assinale a alternativa correta.

a) O crescimento vegetativo tem aumento significativamente na França e na Alemanha,
devido ao elevado PIB desses países.

b) Os países em que a população rural é predominante e nos quais são largamente utili-
zadas técnicas tradicionais de cultivo do solo apresentam taxas de crescimento vege-
tativo muito altas, visto que a boa qualidade de vida no campo reduz as taxas de
mortalidade e eleva a esperança de vida.

c) Devido a fatores socioeconômicos e culturais, observa-se uma tendência à diminuição
gradativa do ritmo de crescimento vegetativo em escala mundial. A população, po-
rém, continua crescendo em termos absolutos.

d) Após a Segunda Guerra Mundial, com base na teoria de Malthus, estabeleceu-se o
consenso de que a fome é produto exclusivo da explosão demográfica.

e) O crescimento populacional tende a ser menor nos países subdesenvolvidos, uma vez
que as taxas de mortalidade desses países têm se mantido muito altas.

4. U.E. Londrina-PR Assinale a alternativa incorreta.

a) A acelerada industrialização e a modernização da agricultura ocorridas nos anos 70
levaram a um intenso crescimento populacional nas metrópoles, o que agravou seus
problemas urbanos e ambientais.

b) Existe um processo de megalopolização em curso no Brasil devido ao crescimento
urbano nas cidades do eixo Rio/São Paulo, embora o ritmo de crescimento populaci-
onal nas principais regiões metropolitanas desses estados tenha diminuído nas últi-
mas décadas.

c) A Região Metropolitana de Curitiba é um caso particular na urbanização brasileira,
visto que seu crescimento populacional vem se mantendo intenso nos anos 90, ao
contrário das outras metrópoles.

d) Na última década, o sentido predominante das migrações tem sido da cidade para o
campo.

e) O redirecionamento dos fluxos migratórios tem reduzido as pressões sobre a infra-
estrutura urbana das grandes metrópoles, mas a contrapartida desse fenômeno foi o
comprometimento da qualidade de vida nas cidades médias do interior.

5. U.F. São Carlos-SP Considere as seguintes afirmações sobre a população brasileira.
I. Reduziu, de forma significativa, os movimentos migratórios inter-regionais e extra-

regionais.
II. Apresenta, nestas últimas décadas, redução da taxa de fertilidade.

III. Tem, gradativamente, aumentado a esperança de vida.
IV. Caracteriza-se pelo forte crescimento vegetativo.
V. Apresenta taxas de mortalidade infantil diferenciadas de acordo com a região.
Estão corretas SOMENTE as afirmações

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

6. UFMS A tabela a seguir apresenta dados da área, da população e do potencial militar de
países da América do Sul.
Com relação as suas populações,
os países com o potencial mili-
tar mais favorável e mais desfa-
vorável são, respectivamente:

a) Colômbia e Venezuela.

b) Venezuela e Chile.

c) Chile e Argentina

d) Peru e Chile.

e) Brasil e Uruguai.

País

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

Peru

Uruguai

Venezuela

Área (km2)

2.780.092

8.547.404

756.626

1.141.748

1.285.215

176.215

912.050

População
(milhões)

36,6

164,8

15

41,6

25,2

3,3

23,7

Militares
(milhares)

70,5

291

93

144

115

25,6

79

Adaptado de CIA, extraído do jornal O Estado de São Paulo, 17/10/2000
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7. F.M. Itajubá-MG Considere os seguintes textos sobre as migrações internas no Brasil
durante a década de 90.
I. Diminuiu o movimento migratório em direção ao Sudeste.

II. De modo geral, as metrópoles cresceram menos que os municípios de médio e peque-
no porte.

Sobre o textos, pode-se afirmar que:

a) I e II são corretos e se relacionam, entre outros fatores, pela relativa desconcentração
econômica, sobretudo da atividade industrial.

b) I e II são corretos, mas resultantes de diferentes fatores; I é provocado pela redução de
migrantes sulistas e II pelo incentivo do Estado à interiorização da população.

c) I é correto, pois pode ser explicado pela crise econômica enfrentada pela região, e II é
falso porque o êxodo rural ainda se destina às metrópoles, sobretudo do Sudeste.

d) I é falso porque o Sudeste ainda é a região de maior crescimento migratório no País,
mas II é verdadeiro sobretudo no que diz respeito às cidades da Amazônia.

e) I e II são falsos, pois há décadas os movimentos migratórios apresentam a mesma
configuração, sendo o sudeste a principal área de atração.

8. UFPR

“Em 1999, a Terra ultrapassou 6 bilhões de habitantes, três vezes mais do que os pessimistas
acreditam ser prudente para evitar que os recursos naturais entrem em colapso. Apesar da cifra
impressionante, o alarmismo malthusiano está em baixa. A humanidade tem enfrentado com
sucesso o desafio de produzir comida suficiente para todos – ao menos quando se considera a
produção per capita. Mas não estão afastadas as dúvidas sobre a capacidade do planeta para
sustentar tanta gente. Neste contexto, a deterioração das reservas de águas superficiais e subter-
râneas ocorre ao mesmo tempo em que não se racionaliza o consumo e a população aumenta.”

Adaptado de Folha de São Paulo, 02/07/1999.

Sobre esse assunto, é correto afirmar:
( ) o maior volume de água doce da Terra está restrito aos rios;
( ) a água doce se distribui desigualmente nos diversos continentes, sendo o continen-

te sul-americano um dos mais carentes;
( ) os fertilizantes e agrotóxicos podem modificar drasticamente as características dos

corpos de água, gerando impactos em aqüíferos, rios e mananciais;
( ) as grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo enfrentam raciona-

mento sazonal de água devido à poluição e ao uso múltiplo e sem planejamento
desse recurso;

( ) como a água ocupa 3/4 partes do planeta, torna-se desnecessária a discussão sobre
o seu desperdício;

( ) a qualidade da água de um rio é afetada em grande parte pelo uso do solo de sua
bacia hidrográfica.

9. Univali-SC

“O crescimento populacional contemporâneo é responsável pela estagnação econômica do
Terceiro Mundo.

Os altos investimentos demográficos desviam os escassos recursos de capital do investimento
produtivo.

O planejamento familiar visa a alterar as taxas de fertilidade sem precisar modificar as estruturas
fundamentais da sociedade.”

Essas afirmações integram uma doutrina demográfica:

a) terceiro-mundista

b) neomarxista

c) neomalthusiana

d) mulçulmano-xiita

e) clerical-progressista
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10. FUVEST-SP No Brasil, os temas “crescimento populacional” e “exclusão social” apare-
cem, muitas vezes, vinculados às discussões sobre crescimento urbano. Considerando as
associações mencionadas, assinale a alternativa correta.

a) As altas taxas de crescimento populacional, decorrentes da industrialização, produ-
zem a exclusão social nas grandes cidades.

b) As altas taxas de crescimento vegetativo nas grandes cidades produzem crise da habi-
tação, sendo responsáveis pela existência dos “sem-teto”.

c) O alto índice de crescimento demográfico e os baixos investimentos privados em in-
fra-estrutura urbana geram uma população socialmente excluída.

d) A macrocefalia urbana, decorrente da superpopulação e da ampliação da megalópole,
gera uma população socialmente excluída.

e) As altas taxas de crescimento populacional nas grandes cidades e a má distribuição de
renda conduzem à exclusão social.

11. UFMS A charge abaixo refere-
se, de forma caricata, a uma dis-
cussão a respeito do crescimento
da população mundial.
Dentre os fatores responsáveis por
esse crescimento, destaca(m)-se
01. o aumento constante das ta-

xas de natalidade nos países
subdesenvolvidos.

02. o aumento médio das taxas de
natalidade com redução mé-
dia das taxas de mortalidade.

04. o aumento no número de
mortes por conflitos armados, representando a maior parcela da mortalidade.

08. os valores ainda altos das taxas de natalidade em muitos países, como, por exemplo,
a Etiópia.

16. a redução nas taxas de mortalidade, inclusive nos países subdesenvolvidos.
Dê, como respostas, a soma das afirmativas corretas.

12. F.M. Itajubá-MG De acordo com dados do IBGE, menos de 10% da área territorial
brasileira é ocupada por lavouras. Este dado revela que:

a) a modernização conservadora pela qual passou o campo ainda não atingiu todo o
território nacional;

b) diminui a concentração de terras e, portanto, aumenta a produção dos pequenos lavra-
dores;

c) cai o padrão de utilização das terras que, historicamente, sempre foram dedicadas à
pecuária;

d) possivelmente, na próxima década, com a, interiorização da população, a área dedica-
da à lavoura deverá triplicar;

e) a existência de grande porcentagem de áreas improdutivas está relacionada à estrutura
fundiária concentradora.

13. Univali-SC O êxodo rural é um fato inexorável, que ocorre pela liberação da mão-de-
obra, em virtude da modernização da agricultura, ou em conseqüência da pressão demo-
gráfica e do empobrecimento das populações rurais, devido às formas antiquadas na
produção. No último caso determinará:

a) uma urbanização anômala em ritmo acelerado;

b) um aumento populacional igual nas atividades setoriais secundárias e terciárias;

c) uma urbanização integrada em ritmo lento;

d) um incremento dos setores primário e terciário;

e) todas as alternativas são verdadeiras.
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14. Cefet-PR Assinale a alternativa que contém uma conclusão coerente, a partir dos dados
dos gráficos, sobre o crescimento da população num futuro próximo:

a) A Teoria de Malthus sobre o crescimento geométrico da população estava correta em
seu raciocínio, pois os gráficos da África e da Ásia meridional demonstrou isto.

b) A política de controle de natalidade aplicada na Ásia e em outros continentes revelou-
se medida correta de contenção do crescimento natural da população.

c) A grande diferença entre a situação demográfica dos países desenvolvidos e dos paí-
ses subdesenvolvidos é a taxa de natalidade, pois as taxas de mortalidade (geral) apro-
ximam os dois conjuntos de países.

d) Na metade do século XXI, a população mundial atingirá uma certa estabilidade de-
mográfica, exceto na Ásia Oriental e na América Latina.

e) A Europa não tem a mesma história demográfica dos outros continentes devido às gran-
des emigrações do século XIX e à redução populacional nas duas guerras mundiais.

15. FUVEST-SP

ÍNDICE DE MORTALIDADE

ÍNDICE DE NATALIDADE

Com relação aos municípios da tabela acima, pode-se afirmar que:

a) Nova Bandeirantes caracteriza-se por ser um município com altas taxas de população
rural.

b) Nova Cruz possui a maior densidade demográfica devida à maior porcentagem de
população urbana.

c) Nova Belém apresenta a maior densidade demográfica e a menor taxa de urbanização.

d) Nova Bandeirantes destaca-se pela menor densidade demográfica.

e) Nova Cruz tem elevadas taxas de urbanização e também de densidade demográfica.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS (1996)

Municípios População População População Área (B/A) (C/A) A/D
Total Urbana Rural (km2) x 100 x 100
(A) (B) (C) (D) % %

Nova Bandeirantes (MT) 5.226 4.572 654 201 87,6 12,4 26,0

Nova Belém (MG) 4.555 749 3.806 149 16,4 83,6 30,6

Nova Cruz (RN) 31.992 12.003 19989 9.537 37,5 62,5 3,4

Fonte: BIM/IBGE, 2000.
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16. UFMS Há uma diferença entre população e povoamento. Um país pode ser populoso e
não ser densamente povoado. A respeito do Brasil pode-se dizer que:

a) É o quinto país mais populoso e mais povoado do mundo.

b) É o mais populoso e o mais povoado do continente americano.

c) Em densidade demográfica só perde para a China e a Índia.

d) Apesar de ser o quinto país mais populoso do mundo, é relativamente pouco povoado
por ter uma grande área territorial.

e) É o país mais populoso e o mais povoado da América Latina.

17. U.F. Uberlândia-MG O gráfico abaixo mostra a evolução da taxa de fecundidade, no
período 1950-2000, e faz uma projeção até 2020. A tendência declinante está promoven-
do mudanças na estrutura da população brasileira.

BRASIL: EVOLUÇÃO DA TAXA DE FECUNDIDADE (NÚMERO DE FILHOS POR
MULHER EM IDADE FÉRTIL) NO PERÍODO 1950-2020.

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

a) Indique duas razões que expliquem a queda da taxa de fecundidade:

b) Apresente duas mudanças na estrutura da população brasileira provocadas por esta
queda acentuada da taxa de fecundidade:

18. UFSC A tabela abaixo mostra o crescimento vegetativo do Brasil (1940–1991), baseada
em dados do IBGE.

Sobre a evolução apresentada pelas taxas, é correto concluir que:
01. as taxas de natalidade e de mortalidade apresentam declínio no período enfocado

pela tabela;
02. a urbanização, de 1960 em diante, provocou a aceleração nos índices de natalidade;
04. o crescimento vegetativo no período de 1981 a 1991 igualou-se ao dos países desen-

volvidos da Europa Ocidental;
08. a mortalidade aumentou visivelmente no período do pós-II Guerra Mundial;
16. o crescimento vegetativo começou a diminuir a partir da década de 60.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

BRASIL – CRESCIMENTO VEGETATIVO – 1940-1991

PERÍODO

1941–1950

1951–1960

1961–1970

1971–1980

1981–1991

NATALIDADE (%)

44,4

43,2

37,7

33,0

26,8

MORTALIDADE (%)

20,9

14,2

9,8

8,1

7,7
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19. Cefet-PR Segundo os dados da tabela, assinale com “V” as afirmativas verdadeiras e
com “F” as alternativas falsas.

PORCENTAGEM HIPOTÉTICA DAS CLASSES IDOSAS (≥ 65 ANOS)
EM CERTAS REGIÕES DO MUNDO SEGUNDO A ONU.

( ) Nos anos 70, a velhice demográfica atingiu o Japão e, no fim do século, atingirá a
Ásia Oriental.

( ) Os países considerados “velhos” são aqueles em que o percentual da população
idosa é superior a 7% do total de população.

( ) Na América do Norte, constatamos uma redução significativa na faixa etária da
população entre 1980 e 2000, o que nos leva a concluir que, dentro de 25 anos, ela
será novamente um continente jovem.

( ) A América Latina e a Ásia do Sul serão considerados países velhos no ano 2000,
pois a proporção de crescimento dessa faixa etária nessas regiões é de 0,5% por
década.

( ) A Oceania e a Europa, que já eram países velhos desde os anos 60, seguem na
tendência de aumento do número de idosos, o que já significa um sério problema
social.

Assinale a alternativa que retrata o correto preenchimento das lacunas.

a) V – V – V – V – F d) F – F – V – V – V

b) F – F – V – F – F e) V – V – F – F – V

c) V – F – V – F – V

20. UNESP-SP O gráfico representa o
uso de mão-de-obra de crianças e ado-
lescentes no Brasil em 1998.
Assinale a alternativa que indica cor-
retamente onde estava empregado o
menor número de crianças e adoles-
centes naquele ano.

a) Setor primário da economia, com-
posto por agricultura e serviços.

b) Setor secundário, representado
pela indústria e construção civil.

c) Agricultura e indústria pertencen-
tes, respectivamente, aos setores
primário e secundário.

d) Construção civil e serviços, que
compõem o setor terciário.

e) Agricultura e construção civil, in-
tegrantes do setor primário.

REGIÕES

Ásia Oriental

Incluindo o Japão

Ásia do Sul

Europa

África

América do Norte

América Latina

Oceania

TOTAL

1960

4,2

5,7

3,0

9,8

2,7

9,0

3,3

7,8

4,9

1970

4,7

6,9

3,3

11,7

2,7

9,2

3,7

7,7

5,4

1980

5,5

8,6

3,7

13,1

2,8

9,4

4,0

8,3

5,9

2000

7,0

13,7

4,9

13,1

3,2

8,9

4,4

8,5

6,5

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios/1998.
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21. UFMS Segundo define o IBGE, esperança de vida ao nascer “é o número de anos que
viveria uma criança recém-nascida se os padrões de mortalidade prevalecentes no tempo
de seu nascimento se mantivessem os mesmos ao longo de sua vida”.
O quadro abaixo apresenta a esperança de vida ao nascer nas diferentes regiões brasilei-
ras e a média nacional, em quatro diferentes momentos:

BRASIL – EVOLUÇÃO DA ESPERANÇA
DE VIDA AO NASCER

Considere as afirmações:
I. A posição relativa das regiões permanece inalterada em todos os períodos.

II. A região Nordeste foi a que apresentou o maior aumento percentual de esperança de
vida ao nascer.

III. A região Norte apresentou, no período de 1970 a 1996, desempenhos superiores à
média nacional.

Pode-se concluir que apenas

a)  II e III estão corretas. d) I está correta.

b) III está correta. e) I e II estão corretas.

c) I e III estão corretas.

22. Unifenas-MG O termo “ População Economicamente Ativa” (PEA) designa toda popu-
lação:

a) que participa do mercado de trabalho;

b) dotada ativamente de poder econômico;

c) que possui bens e está no mercado de consumo;

d) que trabalha na indústria;

e) que está desempregada.

23. U.F. Uberlândia-MG Com relação à demografia, considere as seguintes afirmativas.
I. Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos registrados em um ano por cem mil

habitantes.
II. Taxa de crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de

mortalidade.
III. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade de procriar,

que, por convenção, tem entre 15 e 49 anos.
IV. Taxa de mortalidade é o número de óbitos registrado em um ano por mil habitantes.
V. Taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número de óbitos de crianças com

menos de um ano, multiplicado por mil, e o número de crianças nascidas vivas duran-
te o ano civil.

É correto afirmar que:

a) II, III, IV e V são verdadeiras;

b) apenas III, IV e V são verdadeiras;

c) I, II, IV e V são verdadeiras;

d) apenas I, II e IV são verdadeiras.



GEOGRAFIA - População e dinâmica demográfica

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

9

24. UFRS Entre os dados populacionais  importantes para possíveis planejamentos sócio-
econômicos, destaca-se a composição etária da população.
Considere o gráfico abaixo, analisando os dois tipos de estrutura etária apresentados e
correlacionando a estrutura etária com o nível de desenvolvimento econômico dos países
hipotéticos (1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Com base no gráfico são feitas as seguintes afirmações.
I. Os países com estrutura etária do tipo X têm grande concentração de população na

faixa etária acima de 20 anos, grande crescimento vegetativo e uma alta expectativa
de vida.

II. Nos países de estrutura etária do tipo Y, nota-se uma elevada população com menos
de 20 anos, altas taxas de natalidade e uma baixa expectativa de vida.

III. A estrutura etária do tipo X é típica dos países centrais; já a estrutura etária do tipo Y
é típica dos países periféricos.

Quais estão corretas?

a) Apenas I. b) Apenas III. c) Apenas I e III. d) apenas II e III. e) I, II e III.

25. UFPR

“O meu pai era paulista/ Meu avô, pernambucano/ O meu bisavô, mineiro/ Meu tataravô, bai-
ano/ Vou na estrada. Há muitos anos sou um artista brasileiro.”

P HOLANDA F. B. In: CD Para Todos. BMG Ariola Discos Ltda., 1993.

Os versos da canção do compositor e músico Francisco Buarque de Holanda, conhecido
como Chico Buarque, retratam as diferentes origens de quatro gerações de sua família.
Esta diversidade exemplifica um dos muitos processos que contribuem para a formação
do povo brasileiro. Sobre o tema, é correto afirmar:
( ) Os versos de Chico Buarque são um testemunho poético da mobilidade populacio-

nal do povo brasileiro.
( ) As imigrações não alteraram a composição étnica brasileira.
( ) A mistura de povos de diferentes etnias contribui para o conflito lingüístico exis-

tente no Brasil.
( ) Desde a última década não ocorre miscigenação porque cessaram os movimentos

migratórios intra-regionais.
( ) Uma das razões da mobilidade populacional está na diferença de desenvolvimento

econômico existente entre as várias regiões do país.

26. Cefet-RJ O envelhecimento da população é um forte processo constatado em vários
países do mundo inclusive no Brasil. Como causas do envelhecimento populacional,
podemos apontar:

a) redução dos índices de natalidade e aumento da expectativa de vida;

b) aumento dos índices de natalidade e menor expectativa de vida;

c) menor expectativa de vida e redução dos índices de natalidade;

d) menor expectativa de vida e maior crescimento vegetativo;

e) fortes correntes migratórias e menos crescimento vegetativo.
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27. UNESP-SP Os gráficos I e II representam a taxa de desemprego e os índices migratórios
na Irlanda, na década de noventa. Analise-os e assinale a alternativa correta.

a) O decréscimo na taxa de desemprego a partir de 1993 não foi suficiente para atrair
trabalhadores estrangeiros.

b) A taxa de desemprego manteve-se elevada em todo o período, não provocando altera-
ção nos índices migratórios.

c) A forte queda nos índices de emigração ocorrida a partir de 1998 foi decorrente do
aumento da taxa de desemprego.

d) O decréscimo na taxa de desemprego a partir de 1993 foi acompanhado pelo aumento
nos índices de imigração.

e) O decréscimo na taxa de desemprego a partir de 1993 foi acompanhado pelo aumento
nos índices de imigração e emigração.

28. AEU-DF

“No Censo de 1980, por exemplo, os não-brancos brasileiros, a serem inquiridos pelos pesqui-
sadores do IBGE sobre sua cor, responderam que ela era acastanhada, agalegada, alva, alva escu-
ra, alvarenta, alva rosada (...) amorenada, avermelhada, azul, azul marinho, baiano, bem branca,
bem clara, bem morena (...), branca morena (...).”

(MOURA, Clóvis. A herança do cativeiro, In Retrato do Brasil – da Monarquia ao Estado Militar, v.1, p. 112.) Panorama
Geográfico do Brasil. ADAS, Melhen. Ed. Moderna, 3ª edição, p.463.

O texto evidencia como o brasileiro foge da sua verdade étnica, procurando aproximar-
se ao máximo do modelo humano europeu. Esse comportamento demonstra um Brasil
onde o conceito de democracia racial, está longe de se tornar realidade, dessa forma,
julgue os itens, a respeito do mito da democracia racial, levando em consideração as
contradições do povo brasileiro quanto à sua identidade étnica.
( ) Ao prescrever o racismo como crime inafiançável e imprescritível, a Constituição

de 1988 reconheceu essa prática na sociedade brasileira.
( ) A autodefinição étnica evidenciada pelo texto, do povo brasileiro constitui ao mes-

mo tempo, afirmação e navegação da miscigenação.
( ) A discriminação racial do Brasil, atualmente está circunscrita a duas cidadanias: a

do branco e a do negro.
( ) As estruturas jurídicas, que outrora deram legitimidade à discriminação racial no

Brasil, atualmente legislam pelos direitos e garantias dos negros e mestiços.
( ) Ao se apoiar na idéia de democracia racial a sociedade brasileira desconsidera o

encontro das três raças.

29. UFRS Em relação ao crescimento populacional são feitas as seguintes afirmações.
I. As pirâmides etárias que apresentam bases estreitas e topos largos identificam um

predomínio da população jovem e reduzido número de idosos.
II. Com a crescente urbanização nos últimos anos e a entrada da mulher no mercado de

trabalho, a taxa de fecundidade tem diminuído.
III. A taxa de fertilidade é diretamente proporcional à taxa de fecundidade.
IV. O crescimento vegetativo só aumenta ou diminui em função da taxa de mortalidade.
Quais estão corretas?

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

Fonte: FMI. Fonte: C.S.O. – Irlanda.

1991 92 93 94 95 96 97 98 99

%

I – Taxa de desemprego II – Índices migratórios

47,5

30,1

1994 95 96 97 98 99

%

20

38,8

29,0

Saem
Chegam
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30. UFPR O gráfico abaixo representa a distribuição percentual da população residente do
Brasil, segundo a naturalidade ou origem.

Em relação ao tema, é correto afirmar:
( ) A distribuição da população residente natural e não-natural nas diferentes regiões

brasileiras pode ser explicada pelas imigrações internacionais dos últimos 20 anos.
( ) Na região Centro-Oeste, o expressivo número de residentes não-naturais deve-se à

expansão das fronteiras agrícolas para a área do cerrado brasileiro.
( ) Como o Nordeste tem sido, ao longo dos anos, uma área de repulsão, fica justifica-

do o baixo índice de população não-natural.
( ) Ainda que o percentual de residentes não-naturais da região Sudeste seja de 18,7%,

esta é a região que tem, em termos absolutos, a maior população constituída de
residentes não-naturais.

( ) A média nacional de residentes não-naturais é fortemente influenciada pelos percen-
tuais das regiões Nordeste e Sudeste, dado o seu grande contingente populacional.

31. FGV-SP
I. Condição de vida dos brasileiros melhorou.

II. Miséria ainda é ameaça à crianças.
(Folha de São Paulo, 5/04/2001. C-p.1 e C-p.5)

As manchetes acima fazem parte do balanço do IBGE da última década do século XX,
divulgado pela mídia. Ambas constituem retratos do Brasil, referindo-se, respectivamente:
a) ao decréscimo da mortalidade infantil no país e à situação peculiar e exclusiva da

miséria no Estado de Alagoas.

b) ao aumento da expectativa de vida e à persistência de desigualdades sociais resultan-
tes da concentração de renda.

c) à efetiva melhoria na distribuição da renda nacional e à persistência das altas taxas de
mortalidade infantil que decresceram apenas na Região Sul.

d) ao aumento da expectativa de vida e à situação peculiar e exclusiva da miséria no
Estado de Alagoas.

e) à efetiva melhoria na distribuição da renda nacional e à baixa taxa de escolarização no
país, especialmente nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste.

32. U. Santa Ursula-RJ Hoje, milhões de pessoas estão tentando deixar o hemisfério sul
em direção ao norte. É o oposto do que houve no passado, quando a Europa era um
continente de emigração.
Assinale a alternativa verdadeira:

a) Atualmente, apenas a mão-de-obra altamente qualificada migra para os países ricos.

b) Os que migram para os países europeus integram-se, facilmente, às atividades econô-
micas devido à carência de mão-de-obra.

c) Os grupos racistas, nos EUA, exercem pressão à entrada de imigrantes, sobretudo
latino-americanos.

d) Nos dias de hoje, os europeus migram para a África em busca de matéria-prima e
mercado consumidor.

e) Nos últimos anos, tem crescido a vinda de japoneses para o Brasil para engajarem-se
no mercado não especializado e temporário.

Fonte: IBGE
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33. UFGO

Fonte: BANCO MUNDIAL Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial – 1990.
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1990. p. 83.

O mapa de distribuição da população mundial pelos países (do livro Geografia: Uma
Análise do Espaço Geográfico, de Pedro Coimbra e José A. M. Tibúrcio, 1995) indica
que:
( ) entre os países com maior dimensão territorial do globo, apenas o Canadá apresen-

ta população superior a cem milhões de habitantes.
( ) A América Anglo-Saxônica apresenta um quadro homogêneo na distribuição da

população, sendo os Estados Unidos e o México os dois países mais populosos.
( ) A maior concentração da população mundial ocorre na porção oriental do hemisfé-

rio setentrional.
( ) Entre os países com território predominantemente abaixo da latitude 20º S, Argen-

tina África do Sul e Austrália possuem uma população superior a 15 milhões de
habitantes.

34. UFSC

Para Ecléa Bosi, coordenadora da Universidade da Terceira Idade da USP e a autora de um
clássico sobre a velhice (“Memória e Sociedade - Lembranças de Velhos” / Companhia das Letras),
o velho é oprimido pelos pequenos detalhes desumanos da cidade, das calçadas aos degraus altos
dos ônibus

Jornal Folha de São Paulo, Especial Mais Velhos, p. 2.

Considerando o enunciado e as demais problemáticas da população, é correto afirmar
que:
01. as universidades da Terceira Idade constituem uma alternativa adequada de enfren-

tamento aos crescentes problemas relacionados aos idosos;
02. o crescimento populacional, via de regra, é mais acentuado em regiões desenvolvi-

das;
04. as mudanças dos índices de crescimento populacional relacionam-se às transforma-

ções determinadas pela industrialização e urbanização;
08. observa-se, atualmente, no Brasil, um declínio da mortalidade e natalidade com au-

mento da faixa etária superior a 60 anos e uma diminuição relativa de pessoas com
menos de 20 anos;

16. Malthus foi um pensador envolvido com as questões populacionais e defendia a
idéia de que a produção de alimentos cresceria sempre em proporção equivalente à
população;

32. um dos desafios da atualidade é manter os idosos integrados na sociedade, tanto pelo
trabalho como por mudanças nos conceitos sobre a velhice.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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35. FATEC-SP A questão está relacionada ao mapa apresentado abaixo.

Assinale a alternativa que apresenta o título mais adequado ao mapa.

a) Localização de megacidades.

b) Áreas de dispersão de capitais transnacionais.

c) Focos de conflitos étnicos.

d) Pólos de pobreza no mundo.

e) Principais cidades globais.

36. Unifenas-MG População economicamente ativa de um país pode ser dividida em três
setores de atividade: primário, secundário e terciário, em que os países desenvolvidos
têm um pequeno contingente no setor primário, devido:

a) a fluxos migratórios em direção aos grandes centros urbanos, em busca de melhores
condições de vida;

b) à falta de estímulo às pequenas e médias produções agrícolas, levando o agricultor a
abandonar sua propriedade;

c) à mecanização intensa das lavouras;

d) à alta taxa de mortalidade infantil verificada no meio rural;

e) ao processo de contagem da população economicamente ativa, que apenas considera
“ativos” maiores de 14 anos.

37. UFRJ Analisando as pirâmi-
des etárias representadas na fi-
gura acima, podemos concluir
que o:

a) Brasil pode ser considerado
um país em transição demo-
gráfica, passando de país jo-
vem para maduro;

b) Brasil tente a continuar um
país jovem, com elevadas taxas de natalidade e baixa expectativa de vida;

c) Brasil apresenta uma transição demográfica concluída, evidenciada pelas baixas taxas
de natalidade e mortalidade;

d) Brasil apresenta uma população envelhecida, determinante da alta taxa de mortalidade;

e) aumento da expectativa de vida no Brasil se deve à considerável presença de jovens
em sua pirâmide etária.

Fonte: MAGNOLI Demétrio & ARAÚJO Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo: Moderna, p. 153.

Nova York

Cidade
do México

São Paulo

Lagos

Cairo

Calcutá

Nova
Délhi

Pequim
Tóquio

Xangai

Jacarta

COELHO, M.A. – Geografia do Brasil; 1996. (p.298)
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38. U.F. São Carlos-SP

“Alargam-se numerosas ruas e praças, tanto no centro como nos bairros; largas e extensas
avenidas, diversos viadutos, quarteirões inteiros transformados, altos prédios substituindo velhas
casas e sobrados decadentes. A cidade se transforma, cria e recria espaços, alargando seus limites,
encontrando-se com as cidades vizinhas que vivem o mesmo turbilhão.”

(Adaptado de Pasquale
Petrone.)

A leitura do texto e o que se conhece sobre a urbanização brasileira permitem afirmar
que o processo descrito
a) foi típico de São Paulo, entre os anos 50 e 70, não tendo sido observado em outras

áreas do País.
b) ocorreu nas metrópoles do Sudeste, que tiveram um forte crescimento em função do

desenvolvimento das atividades terciárias.
c) tem ocorrido em todas as metrópoles brasileiras que têm crescido, embora com ritmos

diferentes.
d) é observado nas metrópoles do Norte e Nordeste que, atualmente, lideram o cresci-

mento urbano no País.
e) durou até meados da década de 80, quando as metrópoles brasileiras deixaram de

crescer devido às crises econômicas.

39. U.F. Uberlândia-MG Com base em indicadores sociais dos seus diversos países-membros,
a ONU estabelece e publica, anualmente, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
De acordo com a publicação de 1999, é incorreto afirmar que:
a) a elevação do IDH brasileiro, nos últimos anos, foi influenciada, entre outros fatores,

pelo aumento do PIB per capita;
b) a média do IDH no Brasil é influenciada positivamente pelo desempenho econômico-

social dos Estados concentrados na metade sul do País;
c) o IDH brasileiro é, segundo os analistas da ONU, o mais elevado do conjunto de

países latino-americanos;
d) o IDH exclui o Brasil do grupo de países que destinam grande parte de seus recursos

à educação e à saúde.

40. FGV-SP

As aglomerações com mais de 100 mil habitantes eram apenas 12 em 1940, alcançando (…)
175 em 1996. As localidades com mais de 100 mil e menos de 200 mil habitantes passam de seis
em 1940 para noventa em 1996. Aquelas com população entre 200 mil e 500 mil habitantes
pulam de quatro em 1940 para 61 em 1996. As cidades com mais de meio milhão de habitantes
eram somente duas em 1940 e somavam 24 em 1996. Em 1940, apenas seis Estados dispunham
de cidades com população entre 100 mil e 200 mil moradores; em 1996, elas existem em 20
Estados. As localidades entre 200 mil e 500 mil habitantes, presentes em apenas três Estados em
1940, encontram-se em 17 Estados em 1996.

(Fonte: SANTOS Milton e SILVEIRA Maria L., O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, 2000, p. 205-206.)

O processo de crescimento dos municípios de porte médio no Brasil indicado no texto,
entre outros fatores:
a) ocorreu apenas no interior das Regiões Metropolitanas, resultado da transferência de

atividades industriais do centro principal para as áreas periféricas dos núcleos metro-
politanos.

b) configurou a decadência e a perda do papel de comando de metrópoles nacionais
como São Paulo e Rio de Janeiro, hoje redutos da pobreza e da violência urbana.

c) resultou da macrourbanização, que atraiu populações do campo, e de uma certa dis-
persão da produção e de segmentos das classes médias pelo país.

d) ocorreu, assim como o processo de metropolização, somente no Centro-Sul do país e
em manchas de urbanização mais antigas ao longo da faixa litorânea.

e) é resultado exclusivo das recentes políticas de vários Estados e municípios, de concessão
de incentivos fiscais para sediar indústrias, atraindo mão-de-obra para essas localidades.
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A partir da tabela acima e de seus conhecimentos sobre o tema, pode-se afirmar que a
taxa de crescimento urbano registrado, em relação à média mundial, foi

a) equivalente na América Latina e no Caribe, em razão de a concentração de renda
urbana gerar mais empregos, favorecendo o homem do campo.

b) pequena na Oceania, porque esse continente apresenta a menor população absoluta do
globo.

c) baixa na América do Norte, em decorrência do vazio populacional nas áreas geladas
do Canadá, Alasca e Groenlândia.

d) superior na África e na Ásia, uma vez que esses continentes apresentam os menores
índices de população urbana do globo.

e) mais baixa na Europa, devido às mortes registradas nos conflitos étnicos ocorridos
após o término da guerra fria.

41. Acafe-SC Assinale a única expressão que completa corretamente o texto:
Na população paranaense observa-se, com relação às diferentes características étnicas, a
influência do imigrante europeu. O grupo mais numeroso localizou-se, a partir do final
do século XIX, na atual área metropolitana de Curitiba e cidades como São Mateus do
Sul, Irati, Prudentópolis, União da Vitória, Ivaí, etc...
São eles os:

a) Germânicos b) Italianos c) Semitas d) Eslavos e) Nipônicos

42. U.F. Juiz de Fora-MG

O modelo teórico de transição demográfica exprime o intervalo entre dois padrões contras-
tantes de crescimento populacional.

MAGNOLI, D. et alli. Visões do Mundo. São Paulo. Moderna. 1999.

Detalhando a informação citada pode-se afirmar que:
I. O primeiro padrão, típico de sociedades pré-urbanas, apresenta altas taxas de natali-

dade e mortalidade, conforme observou-se em todo o mundo, antes da Revolução
Industrial.

II. O segundo padrão, observado em sociedades urbanas, apresenta baixas taxas de nata-
lidade e mortalidade, a exemplo do que ocorre atualmente na maioria dos países
desenvolvidos.

III. A transição demográfica tem início quando a rápida queda da mortalidade, em geral
associada a medidas sanitárias e à vacinação infantil, provoca a aceleração do cresci-
mento vegetativo, conforme observou-se na América Latina após a Segunda Guerra
Mundial.

IV. Na segunda fase da transição demográfica, o decréscimo de natalidade, em geral
associado à urbanização, leva à desaceleração do crescimento vegetativo, conforme
vem ocorrendo no Brasil, especialmente nas duas últimas décadas.

V. A transição demográfica estará concluída em todo o mundo em 20l0, quando os últi-
mos países africanos estarão atingindo taxas de crescimento zero.

Todas as informações estão corretas em:

a) V, apenas; d) I, II, III e IV, apenas;

b) III e IV, apenas; e) I, II, III, IV e V.

c) I, II e V, apenas;

43. FATEC-SP Considere a tabela para responder à questão.

Taxa de crescimento urbano (1999) %

África 4,3

Ásia 3,2

América Latina e Caribe 2,3

Oceania 1,4

América do Norte 1,2

Europa 0,5

Mundo 2,5

Fonte: Fnuap (apud Almanaque Abril, 2000, p.75)
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44. UFSC

As preocupações recentes sobre a migração descontrolada têm sido expressas, em grande par-
te, pelos países europeus, ou por extensões deles, como a Austrália e os Estados Unidos, o que é
historicamente, uma grande ironia. Afinal de contas, há várias centenas de anos a própria Europa
foi a fonte do mais importante movimento migratório da história mundial.

KENNEDY, Paul. Preparando para o século XXI, Campus, Rio de Janeiro, 1993, p. 37.

Da leitura do texto acima, conclui-se que:
01. na atualidade, os fluxos migratórios apresentam padrões diferenciados daqueles que

caracterizaram os deslocamentos populacionais nos séculos anteriores;
02. a ironia, a que se refere o autor, está relacionada com o fato de países tradicionais

receptores de imigrantes implementarem, nas últimas décadas, políticas restritivas à
entrada de estrangeiro;

04. a Europa jamais se colocou como um centro dispersor de população para outras
regiões do mundo, o que justifica sua atitude de xenofobia frente aos imigrantes;

08. as migrações contemporâneas continuam a ocorrer, das sociedades tecnologicamen-
te adiantadas, para as menos avançadas, buscando diminuir os desequilíbrios glo-
bais;

16. o aumento dos fluxos migratórios das áreas periféricas para os países desenvolvidos
está ligado, exclusivamente, a fatores de ordem natural.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

45. U.F. São Carlos-SP Observe o mapa para responder à questão.

Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, as legendas I, II e III do
mapa.

Fonte: G. M. L. FERREIRA. Atlas Geográfico: espaço mundial,
p. 24 (adaptado).

III

região mais urbanizada e
industrializada

região mais urbanizada e
industrializada

região urbana e industrial importante

paisagem natural pouco modificada

área de agropecuária modernizada

a)

I

região urbana e industrial importante

área de agropecuária modernizada

área de pecuária menos modernizada

região urbana e industrial importante

paisagem natural pouco modificada

II

área de pecuária menos modernizada

área de pecuária menos
modernizada

paisagem natural pouco modificada

região mais urbanizada e
industrializada

região urbana e industrial importante

b)

c)

d)

e)
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46. UESC-BA-Adaptada
Com base no diagrama e nos conheci-
mentos sobre as migrações internas no
Brasil, pode-se afirmar que as informa-
ções apresentadas correspondem ao mo-
vimento denominado:

a) pendular
b) transumância
c) êxodo rural
d) nomadismo
e) sazonal

47. UESC-BA

A partir da análise dos mapas e dos conhecimentos sobre a imigração no Brasil,
pode-se afirmar que os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos
países:

a) Portugal, Espanha e Itália.

b) Portugal, França e Itália.

c) Portugal, Alemanha e Itália.

d) Espanha, Alemanha e Itália.

e) Espanha, França e Itália.

48. UECE Fato novo na composição da população economicamente ativa – PEA – refe-
re-se à participação da mulher no mercado de trabalho. Sobre esse tema é correto
afirmar que:

a) ocorrem inúmeros obstáculos ao ingresso da mulher no mercado de trabalho:
maternidade, baixo nível de instrução, trabalho no lar, discriminação etc.;

b) no Brasil, não há discriminação à mulher para exercer atividades remuneradas;

c) o número de mulheres no mercado de trabalho já é igual ao de homens;

d) no Nordeste, as mulheres, no mesmo trabalho dos homens, ganham mais.

49. UFCE-Adaptada A novela TERRA NOSTRA celebrou a epopéia da migração ita-
liana para o Brasil. Os fatos ocorreram no final do séc. XIX e início do séc. XX,
período no qual:

a) houve o menor fluxo de imigrantes no país;

b) houve várias crises na Itália, razão por que de lá veio o maior contingente para o
Brasil;

c) com a Proclamação da República, as relações diplomáticas com a Itália foram
enfraquecidas, reduzindo a migração;

d) inúmeros fatores desfavoráveis impediram a corrente migratória de italianos.
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50. Uneb-BA

Meu blusão traz lembrete de bebida
que jamais pus na boca, nesta vida.
........................................
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
minha gravata e cinto e escova e pente,
meu copo, minha xícara,
minha toalha de banho e sabonete,
meu isso, meu aquilo,
desde a cabeça ao bico dos sapatos,
são mensagens,
letras falantes,
gritos visuais,
ordens de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência,
indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio itinerante,
escravo da matéria anunciada.
........................................
Não sou – vê lá – anúncio contratado.
Eu é que mimosamente pago
para anunciar, para vender
em bares festas praias pérgulas piscinas,
e bem à vista exibo esta etiqueta
global no corpo que desiste
de ser veste e sandália de uma essência
tão viva independente,
que moda ou suborno algum a compromete.
........................................
Hoje sou costurado, sou tecido,
sou gravado de forma universal,
saio da estamparia, não de casa,
da vitrina me tiram, recolocam,
objeto pulsante mas objeto
que se oferece como signo de outros
objetos estáticos, tarifados.
Por me ostentar assim, tão orgulhoso
de ser não eu, mas artigo industrial.

A análise do poema e os conhecimentos sobre urbanização no Brasil e no mundo permi-
tem concluir:

a) O fenômeno da metropolização e o da conurbação não existem no Brasil.

b) As metrópoles brasileiras priorizam o crescimento horizontal, devido ao aumento
da população e da especulação imobiliária.

c) As atividades primárias e as secundárias constituem os setores de maior expres-
são da economia nas metrópoles brasileiras.

d) A urbanização do Brasil, por ser um fenômeno recente, processou-se muito lenta-
mente.

e) O intenso processo de urbanização brasileira e os meios de comunicação facilitam
a massificação da população, padronizando comportamentos.
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51. UFSE Observe os dois cartazes.

           I II

PITTE, Jean-Robert (org.). A natureza humanizada. São Paulo: FTD, 1998, p. 51.

Sobre eles é possível afirmar que:

a) I pertence a um país subdesenvolvido que incentiva a natalidade para compensar a
elevada taxa de mortalidade infantil.

b) I pertence a um país desenvolvido que incentiva a natalidade para minimizar os efei-
tos do processo de envelhecimento da população.

c) II pertence a um país desenvolvido que desestimula a natalidade nas classes pobres
para manter o alto padrão de vida da população.

d) II pertence a um país subdesenvolvido que incentiva a natalidade nas classes ricas e
desestimula nas classes pobres para diminuir a miséria.

e) II pertence a um país subdesenvolvido que incentiva a natalidade para compensar a
alta taxa de mortalidade infantil.

52. UFAN A teoria reformista é uma resposta aos neomalthusianos.
De acordo com essa teoria, é correto afirmar que:

a) as precárias condições econômicas e sociais acarretam uma redução espontânea das
taxas de natalidade.

b) uma população jovem numerosa, devido às elevadas taxas de natalidade, é a causa
principal do subdesenvolvimento.

c) o controle da natalidade só será possível mediante rígidas políticas demográficas de-
senvolvidas pelo Estado.

d) o equilíbrio da dinâmica populacional se dá pelo enfrentamento das questões sociais e
econômicas.

53. U. Católica de Salvador-BA Dentre os fatores que causam o crescimento da população
das cidades nordestinas destaca-se:

a) o crescimento expressivo da massa viária;

b) a melhor distribuição de renda;

c) a maior oferta de emprego no setor industrial;

d) a expansão da atividade comercial formal;

e) o incentivo do Governo Federal, visando atrair mão-de-obra;
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Participação nos rendimentos(%)

1960

17,4

43,0

39,6

100

50% mais pobres

40% intermediários

10% mais ricos

Total

1970

14,9

38,4

46,7

100

1960

12,6

36,5

50,9

100

1980

11,2

37,3

51,5

100

1999

14,5

39,8

45,7

100

54. U. Salvador-BA

Com base nos conhecimentos e na análise do gráfico, pode-se concluir:

( ) O Brasil é o país da América Latina com o maior índice de crescimento demográfico,
embora a taxa de crescimento natural esteja declinando.

( ) O mais expressivo crescimento natural do Brasil ocorreu entre as décadas de 60 e 70.
( ) O aumento expressivo da população brasileira, entre as décadas de 60 e 70, deve-se,

sobretudo, à melhoria das condições sanitárias e à revolução da tecnologia bioquímica.
( ) A desaceleração do crescimento demográfico verificada no Brasil, a partir de 70, é

decorrente da popularização de métodos anticonceptivos.
( ) A tendência no Brasil, a partir do ano 2000, é que haja um equilíbrio entre a taxa de

natalidade e a de mortalidade, atingindo,  assim, um crescimento vegetativo igual ao
dos países desenvolvidos.

55. UFPB-PSS A tabela abaixo apresenta a participação relativa (%) da população brasilei-
ra por classes de rendimentos.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e PNAD 2000.

A análise dessa tabela indica que a distribuição de renda no Brasil é bastante:

a) regular, porém com tendência para uma melhor distribuição ao longo dos anos.

b) regular, onde, a cada ano, os ricos tornam-se mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.

c) irregular, na medida em que a realidade dominante, em todos os anos, é a de concentra-
ção de renda nas mãos dos mais ricos.

d) regular, pois, de modo semelhante, os índices são diferentes em todos os anos indicados,
ou seja, ocorre uma harmonia nos dados da concentração de renda.

e) irregular, pois, a cada ano, o número de pessoas pobres está diminuindo e o dos ricos
aumentando.

56. UFRN O fluxo migratório de brasileiros tem sofrido grandes transformações. Nas três
últimas décadas, o Paraguai se constituiu o segundo destino da emigração nacional.
Esse fato se deve à (ao):

a) incentivo à colonização, pelo governo paraguaio, na região fronteiriça;

b) disponibilidade de áreas agrícolas com preço inferior ao das terras do centro-sul brasileiro;

c) perseguições políticas a grupos de trabalhadores rurais;

d) sistema produtivo, que concentra melhores oportunidades de emprego.
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57. UFSE Analise o mapa.
Identifique o fenômeno representado no
mapa.

a) Principais sedes de bolsas de valores.

b) Áreas de maiores índices pluviométri-
cos.

c) Cidades com mais de 1 milhão de ha-
bitantes.

d) Pólos de integração de transportes hi-
dro-rodoviários.

e) Maiores pólos turísticos do País.

58. UFBA Com base na análise das pirâmides a seguir e nos conhecimentos sobre a estrutu-
ra etária, no Brasil e no mundo, é correto afirmar:

01. A pirâmide etária brasileira expressa a
ocorrência de aumento da natalidade, a
crescente evolução da população adulta e
a decrescente participação de idosos.

02. A população feminina no Brasil é consi-
derada minoria no aspecto quantitativo de-
mográfico, porém constitui maioria na for-
ça produtiva de trabalho.

04. A pirâmide do Brasil mostra maior índice
de natalidade do sexo masculino, enquan-
to apresenta maior expectativa de vida do
sexo feminino.

08. A pirâmide etária apresenta informações
do quantitativo populacional por faixa etá-
ria e por sexo, fornecendo indicadores para a análise socioeconômica do país que ela
representa.

16. Os gráficos expressam a estrutura populacional de dois países da América Latina, que
possuem as maiores populações absolutas, e de um país que pertenceu ao grupo dos seis,
que criou o Mercado Comum Europeu.

32. A pirâmide da França revela baixas taxas de crescimento natural e alta expectativa de
vida, enquanto a do México revela altas taxas de crescimento vegetativo e uma pequena
população de idosos.

64. Os gráficos representam países que realizaram sua transformação industrial há aproxi-
madamente três gerações e não enfrentam problemas de assistência e amparo à velhice.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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P O P U L AÇ ÃO E
D INÂ M IC A

D E M O G R Á F IC A
1. C – E – C – E
2. e
3. c
4. d
5. b
6. e
7. a
8. F – F – V – V – F – V
9. c

10. e
11. 24
12. e
13. a
14. c
15. c
16. d
17. a) O candidato pode iniciar, entre as razões para o declínio da taxa de fecundidade, as

seguintes:
• a urbanização da população brasileira e a adoção de novos procedimentos quanto à
natalidade;
• o fácil acesso aos métodos anticonceptivos;
• a difusão das informações graças aos meios de comunicação;
• a participação da mulher no mercado de trabalho;
• os padrões de modernização da sociedade (difusão do consumismo monetarização das
relações sociais, etc.)
b) Entre as principais mudanças na população brasileira, o candidato pode citar:
• a diminuição da taxa de crescimento demográfico;
• a diminuição do percentual de jovens (com menos de 15 anos). Em 1960 este grupo de
idade representava 42% da população total; em 2000 aproximadamente 30%;
• aumento do percentual de adultos (15 a 59 anos). Em 2000 deve chegar a 62% da
população total;
• aumento percentual significativo do contigente com idade acima de 50 anos (em 2000,
aproximadamente 9% da população total).

18. 1 + 16
19. e
20. b
21. e
22. a
23. a
24. d
25. V – F – F – F – V

G E O G R A F IA
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26. a
27. d
28. v – v – f – v – f
29. b
30. F – V – V – V – V
31. b
32. c
33. e – e – c – c
34. 1 + 4 + 8 + 32
35. a
36. c
37. a
38. a
39. c
40. c
41. d
42. d
43. d
44. 1 + 2 = 3
45. e
46. a
47. c
48. a
49. b
50. e
51. b
52. d
53. a
54. F – V – V – V – V
55. c
56. b
57. c
58. 60
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1. UFMS O mais importante movimento populacional interno registrado no Brasil nestes
últimos 50 anos foi o êxodo rural. Como conseqüência, o país sofreu um rápido processo
de urbanização que não ocorreu de maneira uniforme em todas as regiões.

Os gráficos abaixo apresentam o processo de urbanização de algumas regiões brasileiras.

No Brasil, o processo de urbanização sempre esteve relacionado ao grau de desenvolvi-
mento da região. A industrialização, o crescimento da estrutura urbana, a mudança nas
relações de trabalho no campo e o desenvolvimento dos meios de comunicação foram
fatores fundamentais. Considerando as características regionais, os gráficos I e II repre-
sentam, respectivamente, as regiões

a) Centro-Oeste e Nordeste.

b) Sudeste e Norte.

c) Sul e Sudeste.

d) Nordeste e Centro-Oeste.

e) Norte e Sul.

2. UECE Leia com atenção o texto de Hélio Viana Jr.

“É preciso não esquecer que, entre as definições da palavra urbano, encontram-se aquelas
ligadas a cortês, afável, civilizado. Internalizando e elitizando a vida urbana, estaremos cada vez
mais longe dessas qualidades.”

Esta perda, de que fala o texto, está relacionada ao (à):
a) pouco número de equipamentos modernos que reunam as pessoas, como TV, “shop-

ping center” etc.;
b) violência urbana e à revolução eletrônica;
c) redução de escolas na cidade;
d) número de pobres na cidade.

Fonte: ADAS, M. Panorama Geográfico de Brasil. São Paulo: Moderna, 2000.

UR B A NIZAÇ ÃO E
M E T RO P O L IZA Ç ÃO

G E O G R A F IA
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3. U.F. Juiz de Fora-MG Segundo projeção da ONU, em 2025 teremos 6l% da população
mundial vivendo em cidades. Em l975, esse índice era de 37%. Das 2l maiores metrópoles
do mundo l4 estão em países subdesenvolvidos. Ainda segundo a ONU, em 2025 haverá
527 grandes cidades, sendo 2/3 delas localizadas nos países menos desenvolvidos.
É correto afirmar, exceto:
a) O maior número de cidades grandes nos países menos desenvolvidos é conseqüência

dos programas de incentivo para aquisição de moradia, financiados pelo FGTS.
b) Os dados das projeções indicam que o ritmo da urbanização continuará forte no início

do milênio.
c) Na América Latina, Ásia e África, apesar do aumento da urbanização, o número de

moradores vivendo em pobreza absoluta cresceu na última década.
d) O processo de urbanização acelerada no mundo está fazendo surgir as cidades globais.

4. PUC-PR Sobre o espaço urbano na América Latina, afirma-se:

I. Os países da América Latina apresentam macrocefalia urbana.
II. A urbanização na América Latina é sinônimo de extraordinária riqueza rural associada

a especulação imobiliária, porque a lógica que incentiva ordenamento interno das cida-
des é a viabilização dos fluxos de produção e não a satisfação dos anseios individuais.

III. São comuns nas grandes cidades da América Latina paisagens que mostram lado a
lado o moderno e o tradicional, o luxuoso e paupérrimo.

IV. A urbanização, como processo de crescimento populacional, está atrelada à moderniza-
ção do campo, maiores oportunidades de trabalho incremento da atividade industrial.

V. As cidades latino-americanas foram produzidas pelo processo de industrialização e
as modificações na organização do estado são o resultado das atividades produtivas.

São verdadeiras as afirmações:
a) somente I e III; d) somente IV e V;
b) somente I e II; e) somente I e V.
c) somente III e IV;

5. UnB-DF

A urbanização do território é a difusão mais ampla no espaço das variáveis dos nexos modernos.
Milton Santos. A urbanização brasileira Hucitec. 1993.

A expressão “variáveis dos nexos modernos”, empregada na citação acima, refere-se
( ) aos sistemas de informação em tempo real, que constituem um dos alicerces do

circuito global da economia mundial.
( ) ao alto índice de crescimento da produtividade na produção, o qual permite às

indústrias de ponta uma localização geográfica privilegiada, junto às fontes de
matérias-primas.

( ) à revolução tecnológica, que permitiu a separação geográficas das fases de concep-
ção, execução e consumo da produção industrial globalizada.

( ) À produção flexível e à desregulamentação do mercado de trabalho, as quais pro-
porcionaram a produção em massa e o  aproveitamento em largas escala da mão-
de-obra dos países em desenvolvimento.

( ) À concepção da questão ambiental, tratada politicamente, no âmbito das fronteiras
internas de cada país.
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6. UESC-BA

Com base no esquema e nos conhecimentos sobre hierarquia urbana, pode-se concluir
que as cidades representadas são:
a) Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte;
b) São Paulo, Salvador e Feira de Santana;
c) Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista;
d) Salvador, Ilhéus e Porto Seguro;
e) Rio de Janeiro, Salvador e Porto Seguro.

7. PUC-RJ Com relação ao processo de urbanização brasileiro, podemos afirmar que:
1. A partir da década de 60, a integração do território pelas redes de transportes e comu-

nicações e pelo mercado permitiu que a urbanização brasileira se tornasse, espacial-
mente, um fenômeno generalizado.

2. Entre as décadas de 60 e 80, a urbanização alcançou o estágio de metropolização, com
o aumento do número de cidades com mais de l milhão de habitantes.

3. Durante as décadas de 60 e 70, a aceleração do ritmo de urbanização demonstrou que
os setores industrial e financeiro subordinaram e transformaram a agricultura, inte-
grando-a às necessidades do mercado urbano.

4. A partir da década de 80, o ritmo de expansão populacional das metrópoles nacionais
diminuiu, devido à tendência de relocalização das empresas, o que estimulou o cresci-
mento das cidades médias

Estão corretas as alternativas:
a) l e 3; d) 2, 3 e 4;
b) 2 e 4; e) l, 2, 3 e 4.
c) l, 2 e 3;

8. UEM-PR A respeito da formação das cidades na região
Sul e da sua rede urbana, conforme aparece no mapa,
assinale o que for correto.
01. No domínio dos Campos Gerais, a distribuição li-

near e com orientação basicamente longitudinal
da rede urbana, abrangendo as cidades de Piraí
do Sul, Castro, Ponta Grossa, Curitiba e Lapa,
está associada ao ciclo da erva-mate.

02. No norte do Paraná, a distribuição espacial
linear e com orientação basicamente lati-
tudinal das principais cidades, como
Londrina, Apucarana, Maringá, Cia-
norte e Umuarama, está relacionada ao
período áureo do ciclo do café e à co-
lonização planejada.

04. Na Campanha Gaúcha, a rede urbana apre-
senta um caráter disperso, rarefeito, com raros
núcleos urbanos de grande porte, como Alegrete,
Uruguaiana, Santa Maria, Bagé, Santana do Livramen-
to. Esse padrão de distribuição está associado, historicamente, à economia pastoril.

08. Na região do vale do Itajaí, a disposição linear e concentrada da rede urbana abran-
gendo as cidades de Gaspar, Blumenau, Brusque, Indaial, Timbó, Ibirama e Rio do
Sul, situadas nos fundos de vales margeando os cursos dos rios, está relacionada à
estrutura geomorfológica do relevo catarinense.

16. A presença de uma densa rede urbana nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e
de Curitiba está relacionada à importância das atividades industriais e terciárias.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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9. U. Católica-DF A partir das idéias do fragmento da música de Guilherme Arantes, es-
creva V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas.

BRASÍLIA
(...)
Tuas cidades-satélites
Mostram o quanto és uma aberração,
Vivem à margem da luta luxúria,
Onde corre o poder da nação.
(...)

( ) Os fluxos populacionais diários entre a periferia e o centro de Brasília caracteri-
zam-se como migrações pendulares.

( ) O entorno do Distrito Federal tem apresentado taxas de crescimento populacional
anual inferiores à média nacional.

( ) Nas cidades dormitórios, as ofertas de emprego se dão, quase sempre, no setor
secundário da economia.

( ) A música de Guilherme Arantes ilustra de maneira adequada a organização espaci-
al do Distrito Federal, onde a segregação social é intensa.

( ) O processo de ocupação irregular do solo tem contribuído para o agravamento da
questão ambiental no Distrito Federal com a contaminação de lençóis freáticos,
erosão dos solos e assoreamento de mananciais.

10. UECE Depois da criação das regiões metropolitanas no Brasil, a Grande Fortaleza:
a) manteve a mesma área territorial, acatando os novos municípios desmembrados de

Maranguape, Pacatuba e Aquiraz;
b) agregou novos municípios como Redenção e Itatira;
c) reduziu seu número de municípios;
d) adicionou apenas o município de Maracanaú.

11. U. Católica de Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre espaço urbano, hie-
rarquia urbana e urbanização, pode-se afirmar:
a) A urbanização é conseqüência direta do crescimento vegetativo, não sofrendo influ-

ência da revolução técnico-científica nem do êxodo rural.
b) As cidades mais populosas do mundo, estão nos países desenvolvidos, pois, nos sub-

desenvolvidos, o seu ritmo de crescimento é lento.
c) A urbanização e o crescimento urbano são, na realidade, dois processos idênticos,

pois o crescimento urbano implica, necessariamente, urbanização.
d) A urbanização brasileira vem produzindo a multiplicação de empregos e grandes ne-

gócios, tendo como característica o trabalho especializado.
e) A urbanização acentuada no Brasil, nas últimas décadas, ocasionou um “inchaço” nas

cidades brasileiras, trazendo como conseqüência problemas graves, a exemplo do au-
mento da violência urbana.

12. UnB-DF A integração territorial no Brasil introduz uma nova configuração da urbani-
zação. Analisando as características do novo patamar integração territorial do sistema
urbano brasileiro, julgue os seguintes itens.
( ) Tem aumentado o número cidades. Locais e centro regionais que tendem a crescer

com taxas de urbanização maiores que as das metrópoles.
( ) O padrão de urbanização no Nordeste, que concentra população nas cidades da

faixa litorânea, deve-se principalmente à expansão da indústria paulista e a neces-
sidade de mão-de-obra barata, que atrai a população do interior nordestino.

( ) A melhor ou pior qualidade de vida das populações nos diferentes espaços urbanos
está relacionada à distribuição de renda e aos padrões de trabalho e salário.

( ) O processo de urbanização está condicionado pelo ritmo e pela forma do cresci-
mento e da distribuição espacial da população, sendo nele irrelevante o desenvolvi-
mento das atividades produtivas.
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13. UFF-RJ Os fluxogramas 1 e 2 sintetizam dois modelos distintos de relações entre cida-
des em uma rede urbana.

A partir da análise destes fluxogramas, afirma-se:

I. O fluxograma l apresenta a forma clássica de rede urbana, composta por uma hierar-
quia rígida entre as cidades, em que são estabelecidos níveis de relações que vão da
metrópole até as cidades locais e pequenas vilas.

II. O fluxograma 2 apresenta um modelo de rede urbana do período de substituição de
importações, em que as cidades locais ganham papéis de hegemonia no comando
dos fluxos de troca e na organização da produção de bens e serviços.

III. O fluxograma l apresenta um modelo típico do período atual com as cidades regio-
nais subordinadas às metrópoles, configurando o modelo de flexibilidade dos fluxos
de globalização da economia mundial.

IV. O fluxograma 2 apresenta uma recente e mais flexível hierarquia urbana, composta
a partir dos avanços técnicos dos transportes e comunicações incluindo-se também
maior mobilidade locacional das empresas.

Com relação a estas afirmativas, conclui-se:

a) Apenas a I e a III são corretas.

b) Apenas a I e a IV são corretas.

c) Apenas a II é correta.

d) Apenas a II e a IV são corretas.

e) Apenas a III é correta.

14. Cefet-RJ A rede urbana brasileira é constituída por várias cidades ligadas de maneira
hierárquica ente si, isto é, umas são mais influentes sobre as outras, e assim por diante.
Sobre o sistema urbano brasileiro, assinale a alternativa correta.

a) Dentro da hierarquia urbana existem cidades que, devido à sua importância, são co-
nhecidas como metrópoles nacionais. A metrópole nacional, em função do se alto
grau hierárquico, é a capital administrativa do país.

b) Toda capital de estado no Brasil é uma metrópole regional, mas nem toda metrópole
regional é capital de um estado brasileiro.

c) O Brasil possui duas metrópoles nacionais: Rio de Janeiro e São Paulo, que, por sua
importância polarizam o país inteiro.

d) A metrópole regional é aquela cidade que exerce influência sobre uma região determi-
nada, sendo menos importante do que a metrópole nacional. No caso brasileiro, temos
exemplos como Curitiba (Região Sul), Manaus (Região Norte) e Natal (Região Nor-
deste).

e) São Paulo é uma verdadeira megalópole, isto é, uma cidade maior do que uma metró-
pole. Além disso, é a maior metrópole nacional brasileira.

Adaptado de SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado.
Hucitec, São Paulo, l994.
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15. UFSC Observe atentamente o mapa do Brasil, e assinale a(s) proposição(ões)
verdadeira(s).

01. É possível identificar, no mapa, grosso modo, três macrorregiões distintas, vincula-
das à dinâmica da acumulação capitalista em que o nº 4 destaca-se pela concentra-
ção industrial.

02. As setas indicam que a Amazônia é uma área de repulsão das fronteiras agrícolas e
do povoamento, por se constituir numa região desprovida de toda e qualquer infra-
estrutura.

04. A área de número 3 corresponde à região Sul, com duas metrópoles regionais, e
possuidora de uma agroindústria moderna, além de pólos regionais industriais diver-
sificados.

08. O nº 5 assinala a região do sertão nordestino, uma área pouco povoada e com proble-
mas econômicos, em que às dificuldades originadas pelo clima, somam-se as de
fundo político.

16. O centro econômico, formado pelas duas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de
Janeiro, é altamente industrializado e urbanizado, considerado por alguns estudio-
sos como uma megalópole.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

16. UFRN A análise das figuras
ao lado permite que se afirme:
a) A figura 1 representa a nova

concepção de relações den-
tro da rede urbana, que se-
gue uma hierarquia crescen-
te, em função dos avanços
tecnológicos nos transportes
e nos serviços.

b) A figura 2 representa uma
nova concepção de hierar-
quia urbana, em que a cida-
de local pode se relacionar
diretamente com a metrópo-
le nacional, uma vez que os fluxos já não são mais escalonados.

c) A figura 1 representa modelo industrial de hierarquia urbana, no qual os centros me-
nores polarizam os maiores.

d) A figura 2 demonstra o escalonamento crescente dos fluxos de serviços, mercadorias
e informações como parte integrante da hierarquia urbana.

Fonte: Adaptado de Geoatlas de SIMIELLI, Maria H. São Paulo, Ática, 1996.
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17. U.F. Triângulo Mineiro-MG Analise a ilustração e as afirmações que seguem.

VISÃO DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL

Fonte: Adaptação de ROSELAND, M. 1992, p. 36 por M., Helene e M.,
Bicudo, Sociedades Sustentáveis, l994, p. 39

I. Uma sociedade sustentável reconhece que depende de suas relações com a natureza,
promovendo sua evolução histórica de forma a amenizar os impactos ambientais.

II. A busca por fontes alternativas de energia, o incentivo a projetos de redução e reci-
clagem de lixo e a execução de políticas que visem à racionalidade na utilização dos
recursos naturais, podem ser consideradas medidas fundamentais para promover a
sustentabilidade.

Com relação às afirmações, pode-se dizer que:
a) I e II são verdadeiras, mas se contradizem;
b) I e II são verdadeiras, mas não se relacionam;
c) I e II são verdadeiras e relacionam-se;
d) somente I é verdadeira;
e) somente II é verdadeira.

18. U. Salvador-BA Sobre metrópoles e regiões metropolitanas do Brasil, pode-se afirmar:
( ) O crescimento urbano pode absorver áreas rurais e cidades próximas, gerando áre-

as conurbadas.
( ) A integração de uma grande capital com os municípios vizinhos e a exigência de

um planejamento fez surgir no Brasil as regiões metropolitanas.
( ) A Região Metropolitana de Salvador é composta pela integração de dez municí-

pios.
( ) As regiões metropolitanas criadas no Brasil corresponderam às capitais dos Esta-

dos onde o processo de urbanização era mais intenso.
( ) As regiões metropolitanas sofrem um decréscimo em sua população, porque a vio-

lência urbana vem provocando a volta do homem para o campo.

19. UnB-DF Para atender às demandas urbano-industriais, a produção agrícola no Brasil
passou por muitas transformações importantes nas últimas décadas, provocando mudan-
ças na organização espacial da atividade rural. Acerca desse tema, julgue os itens que se
seguem.
a) A política governamental de formação de frentes pioneiras caracterizou-se pelo as-

sentamento de produtores familiares em pequenas propriedades.
b) Da forma como foi conduzida, a modernização das atividades agrícolas contribuiu

para acentuar a concentração fundiária.
c) O processo de expansão das culturas da soja e da cana-de-açúcar a partir da década de

80 foi um fator importante para preservar a existência de pequenas propriedades.
d) Verifica-se, atualmente, uma tendência de diminuição da concentração da proprieda-

de da terra rural, devido a inovações científicas e tecnológicas que permitem o apro-
veitamento otimizado de pequenas ares com alta produtividade.
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20. UFSC Observe, atentamente, a tabela abaixo e selecione a(s) proposição(ões) ver-
dadeira(s).

Jornal Folha de São Paulo. S.P., 02/05/1999. (adaptado)

(1) Porcentagem de domicílios urbanos com acesso à rede de água, esgoto/fossa asséptica, energia elétrica e coleta de
lixo.

(2) Número de domicílios urbanos em cada 10 mil com telefone, automóvel, rádio, geladeira, TV em cores, freezer e
máquina de lavar roupa.

1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.
10º.
11º.
12º.
13º.

São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Belo Horizonte
Fortaleza
Brasília
Curitiba
Recife
Porto Alegre
Manaus
Belém
Goiânia
Campinas

ESCALA DA URBANIZAÇÃO
População

16,667
10,532
2,776
3,829
2,639
2,354
2,349
3,258
3,292
1,157
1,629
1,417
1,992

Taxa de crescimento
anual

1,89%
1,03%
3,09%
2,53%
3,51%
3,55%
3,04%
1,80%
2,59%
4,58%
3,04%
3,67%
3,48%

1,45%
0,77%
1,59%
2,00%
2,35%
3,69%
3,43%
1,10%
1,43%
2,73%
2,39%
3,30%
2,29%

80%
55%
42%
56%
21%
61%
68%
29%
75%
34%
41%
36%
78%

51,2
18,9
3,0
16,1
0,5
72,8
54,5
1,0
26,9
6,1
3,7
25,2
77,4

Metrópoles
brasileiras Habitantes

em 1996
(milhões) 80 a 9191 a 96

Infra-estrutura
urbana(1)

Bens por 10 mil
domicílios(2)

01. A capital federal destaca-se entre as metrópoles brasileiras, pois além de registrar a
maior taxa de crescimento anual nos anos 90, vem apresentando, neste período, uma
aceleração no seu crescimento populacional, em relação ao período 1980 – 1991.

02. Campinas, cidade do interior paulista, destaca-se pelo 2º.   melhor índice em infra-
estrutura urbana e o 1º.   em consumo de bens por domicílio.

04. A cidade de São Paulo, maior metrópole brasileira, possui o melhor índice em infra-
estrutura, visto que 80% dos domicílios contam com rede de água e energia elétrica,
rede de esgoto (ou fossa asséptica) e coleta de lixo.

08. As duas metrópoles da região Sul, Porto Alegre e Curitiba, despontam nacionalmen-
te: a primeira por apresentar o 3º.   maior índice em infra-estrutura e a segunda, o 3º.
lugar em consumo de bens.

16. Rio de Janeiro e São Paulo, as duas metrópoles nacionais, vêm apresentando, nos
anos 90, uma desaceleração na taxa de crescimento anual da sua população, em
relação ao período anterior.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

21. UFMS O crescimento das cidades tem provocado problemas à população, relacionados
ao ambiente natural. Assinale a alternativa que contém os três tipos de fenômenos relaci-
onados a alterações climáticas e crescimento das cidades:
a) enchentes urbanas, violência urbana, ilhas de calor;
b) ilhas de calor, inversões térmicas, enchentes urbanas;
c) congestionamento de automóveis, enchentes urbanas, inversões térmicas;
d) crise habitacional, enchentes urbanas, ilhas de calor;
e) crise ecológica, ilha de calor, desemprego.

22. U. Católica de Salvador-BA A metropolização do Brasil se manifesta através da con-
centração do capital e do mercado de trabalho. Esse fato gera:
a) a fixação do trabalhador no campo.
b) a ampliação da economia subterrânea.
c) uma oferta de mão-de-obra menor do que a procura no setor terciário.
d) o aumento do trabalho temporário.
e) a expansão das indústrias e, consequentemente, a melhoria dos salários.
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23. UFPB-PSS O gráfico abaixo apresenta o processo de urbanização no mundo, no perío-
do entre 1995 e 2020.

A análise do gráfico aponta a tendência para a intensificação desse processo de urbaniza-
ção que é justificada pelo aumento do(a):

a) tamanho das cidades e diminuição da área rural;

b) poluição nas cidades, devido ao avanço da urbanização;

c) população nas grandes cidades resultando, conseqüentemente, no processo de metro-
polização;

d) êxodo rural, determinado pelo crescimento vegetativo da população, em maior ritmo
nas cidades que no campo;

e) taxa proporcional da população urbana e conseqüente redução da população rural.

24. UFBA O meio ambiente urbano é caracterizado por condições físicas extremamente
alteradas, ao tempo em que são criadas novas condições geoecológicas.

Com base nessa concepção e nas alterações ambientais e suas conseqüências, pode-se
afirmar:

01. A redução da permeabilidade da superfície e a verticalização do espaço, introduzi-
das no solo urbano, provocam um aumento considerável do escoamento superficial,
o que favorece as inundações nas partes mais baixas e reduz a circulação e a veloci-
dade do vento.

02. A ampliação desordenada dos espaços urbanos, aliada à ausência de uma infra-es-
trutura adequada, nas áreas periféricas, constitui fator responsável pela degradação
ambiental, repercutindo na baixa qualidade de vida da população.

04. O aumento das temperaturas médias, associado a uma grande quantidade de edifica-
ções e de poluentes em suspensão, ocasiona a formação de ilhas de calor e freqüen-
tes episódios de desorganização espacial.

08. O intenso assoreamento do leito dos rios e o lançamento de canais efluentes pro-
porcionam maior vazão às águas correntes e contribuem para sua progressiva des-
poluição.

16. A vulnerabilidade do solo aos processos erosivos, devido à ocupação desordena-
da particularmente nas encostas, propicia o surgimento das chamadas “áreas de
risco”.

32. A expansão imobiliária, reduzindo a cobertura vegetal, provoca a atenuação das tem-
peraturas locais e um significativo aumento da evapotranspiração.

64. A grande concentração de indústrias poluidoras em torno das metrópoles acarreta
uma modificação no regime das chuvas e um aumento significativo nas horas de
insolação.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico. Geografia Geral e do Brasil. 38 ed., São
Paulo: Ática, 1998, p. 162.
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25. UFMG Em Geografia, as metrópoles são definidas por uma série de características.
Com base nessas características, poucas das cidades brasileiras são consideradas metró-
poles.
Considerando as metrópoles brasileiras, é incorreto afirmar que elas:
a) têm equipamentos urbanos numerosos e variados, capazes de suprir a quase totalidade

das necessidades da sua população;
b) apresentam uma área central, cujo fluxo de veículos, em geral intenso, varia conside-

ravelmente ao longo do dia;
c) formam uma mancha urbana de densidade demográfica homogênea, que se estende,

de forma contínua, pelos municípios da região metropolitana;
d) exercem influência sobre vasta área geográfica, quase sempre mais ampla que o terri-

tório dos seus estados.

26. UFMG A figura representa um modelo de organização do espaço geográfico.

Metrópole

Centro regional

Centro local

Vila

Fazenda

Fluxos de
pessoas, bens
e informações

Todas as alternativas contêm aspectos da organização do espaço representada nesse mo-
delo, exceto:
a) Relações interurbanas.
b) Funções urbanas.
c) Interdependência rural-urbana.
d) Hierarquia da rede urbana.

Fonte: Adaptado de DINIZ, J.A.F. Geografia da Agricultura. São Paulo:
Difel, 1984. p. 232.
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1. UnB-DF A história da ocupação da região Centro-Oeste está intimamente relacionada à
expressão da fronteira agrícola. Julgue os itens a seguir, com relação ao processo de
ocupação dessa região. (Indique V, se o item for verdadeiro, ou F se for falso):
( ) No Estado Novo, o governo federal criou um programa de colonização denomina-

do Marcha para o Oeste, que povou o campo e criou cidades nessa região.
( ) A implantação da grande lavoura comercial de grãos trouxe para a região Centro-

Oeste migrantes vindos do Sul do país.
( ) No recente processo de modernização, a intensificação da produção agrícola na

região Centro-Oeste vem trazendo impactos ambientais decorrentes, por exemplo,
do uso da irrigação.

( ) Uma das dificuldades para a ocupação da região Centro-Oeste é a sua aridez, uma
vez que a maior parte da água existente nessa região é oriunda de necessidade
localizadas na região Nordeste do Brasil.

2. UFGO A reordenação territorial do campo brasileiro e as novas fronteiras agrícolas têm
constituído uma das ações do Estado, mediante políticas públicas de desenvolvimento
regional. Dentre as políticas públicas que articulam desenvolvimento agrícola e regional,
cabe ressaltar a criação de pólos de desenvolvimento. Assim,
( ) o Polocentro voltou-se para a expansão da cultura de grãos, principalmente soja e

arroz, no cerrado do Brasil Central.
( ) o Prodecer foi um acordo assinado, em 1980, entre o Brasil e a Alemanha, que

viabilizou a expansão da soja nos territórios do Acre, Amapá e Roraima.
( ) o Polamazônia propiciou o estabelecimento de pólos de desenvolvimento agro-

mineral e agropecuário, na região amazônica, que tiveram como principais con-
seqüências o atual desmatamento e a violência na região.

( ) o Polonordeste caracteriza-se pelos investimentos em projetos de irrigação na Zona
da mata e na região semi-árida.

“Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer
Pelos campos há fome em grandes plantações
Pelas ruas marchando indecisos cordões
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão
E acreditem nas flores vencendo os canhões”

Vandré. In: Montellato et al., p. 245.

3. Uneb-BA A interpretação dos versos de Vandré, associada aos conhecimentos sobre a
agricultura no Brasil, permite concluir:

I. A política agrícola implantada pelo governo foi um dos fatos referidos na canção.
II. A expansão capitalista no campo consolidou os latifúndios por dimensão.
III. A produção foi duplicada nas áreas em que se priorizou a agricultura de exportação.
IV.  As riquezas provenientes da exportação foram revertidas em benefício do campo,

tornando-o cada vez mais auto-suficiente.
V. A “ revolução verde ”, desenvolvida no Brasil, possibilitou a implantação de novas

tecnologias e a eliminação das estruturas arcaicas e de cultivos tradicionais.

AG RO P E C UÁ R IA

G E O G R A F IA
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4. UFSE-PSS Na segunda metade do século XX, teve início, no Brasil, o processo de
expansão do capitalismo no campo que promoveu inúmeras transformações na agrope-
cuária brasileira, dentre as quais citam-se:

( ) A correção da estrutura fundiária que foi marcada até o início do século XX pela
forte concentração de terras.

( ) O aumento da produtividade da mão-de-obra empregada no setor, ampliando a
disponibilidade de produtos vegetais e animais.

( ) O crescente consumo de máquinas, tratores e insumos agrícolas que expressam
uma forte articulação entre cidade e campo.

( ) A redução da influência dos fatores naturais, tais como, acidez do solo, declividade
do terreno ou fraco índice de pluviosidade.

( ) A expansão das lavouras destinadas ao consumo interno da população, fortemente
incentivadas pelo governo e pelos altos preços de mercado.

5. UFF-RJ A polêmica sobre o uso da soja transgênica no Brasil revela a importância que
a engenharia genética adquiriu na agricultura atual.

A aplicação da engenharia genética na agricultura tem por base:

a) A reorganização dos sistemas de cultivo que modifica a interação de plantas e ani-
mais, revolucionando a relação ambiental e a produtividade da agricultura.

b) A reorganização das obras de irrigação numa escala que modifica as condições climá-
ticas e microambientais, do solo, alterando as características genéticas das plantas.

c) A reorganização administrativa das empresas rurais que as aproxima das empresas
urbanas, reestruturadas mediante a reengenharia de insumos.

d) A reorganização do código genético pela técnica do DNA recombinante de relação
ambiental para as plantas.

e) A reorganização da relação da agricultura com a indústria, por meio da qual a pri-
meira se torna semelhante à segunda, como forma de atividade de transformação da
natureza.

6. FUVEST-SP A propósito da agricultura brasileira, pode-se afirmar que

a) a escravidão por dívida consiste numa situação de servidão do trabalhador, caracterís-
tica da parceria.

b) o Estatuto do Trabalhador Rural dos anos sessenta substituiu a antiga Legislação dos
Trabalhadores Rurais.

c) a empresa agropecuária capitalista caracteriza-se pela presença do trabalhador agre-
gado.

d) a denominação “bóia-fria” é dada ao trabalhador temporário que vive nos latifúndios.

e) a unidade familiar de subsistência tanto pode contratar força de trabalho quanto ven-
der trabalho familiar.

Fonte: Cartilha sobre Transgênicos. Gipas. Fundação
J. Candiru. s/d.
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7. Centro Universitário do Triângulo-MG Observe.

Áreas – I, II, III, IV – Cinturões agrícolas e/ou de criação de gado.
Tomando-se a distância à grande cidade como o único fator para a organização espacial
da produção agrícola e pecuarista, teremos nas áreas I, II, III e IV, respectivamente, as
seguintes atividades:
a) pecuária bovina de corte; cultivo de fibras; lavouras de exportação; reflorestamento;
b) produção de hortifrutigranjeiros; pecuária leiteira de bovinos; cultivo de cereais; pe-

cuária bovina de corte;
c) produção de matérias-primas industriais; fruticultura; suinocultura; extrativismo vegetal;
d) floricultura; triticultura; lavouras de subsistência; silvicultura;
e) cultivo de oleaginosas; pecuária leiteira de caprinos; lavouras de leguminosas; criação

de eqüinos.

8. UEL-PR

“A quantidade de postos de trabalho não-agrícolas gerados no campo brasileiro cresceu 35%
nos anos 90, saltando de 3,4 milhões para 4,6 milhões. Já os postos de trabalho ligados direta-
mente à lavoura diminuíram 9% na mesma década, passando de 11 milhões para 10 milhões.”

Adaptado de Veja, 20/09/00.

Com base no texto e no conhecimento sobre a modernização da agricultura brasileira,
considere as seguintes afirmativas:

I. A atividade não-agrícola vem ganhando importância como fator de fixação do ho-
mem no campo, na medida em que aumenta o número de estabelecimentos rurais
onde se desenvolvem atividades econômicas diversificadas.

II. A industrialização da agricultura implicou mudanças no modo de produzir e nas
relações sociais de trabalho.

III. Parte dos trabalhadores agrícolas dispensados pela mecanização das lavouras já não
migra para as cidades, devido às novas oportunidades de emprego geradas no pró-
prio meio rural.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Nenhuma das afirmativas é verdadeira.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

9. UFMS Sobre a agricultura da Região Centro oeste do Brasil. É correto afirmar:
a) A grande maioria de suas terras agricultáveis está ocupada por soja, por ter a área de

cerrado um solo propício a esse tipo de agricultura.
b) Os incentivos governamentais possibilitam a correção da acidez do solo, possibilitan-

do a expansão da agricultura.
c) A cidade de Dourados representa o segundo pólo agrícola do Estado de Mato Grosso

do Sul, na cultura da soja.
d) O maior produtor de soja da região é o Estado de Mato Grosso do Sul, seguido pelo

Mato Grosso em 2ºlugar.
e) O cultivo agrícola nas áreas de cerrado é antigo nessa região.
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10. PUC-RS

“O aumento significativo da produção de alimentos é o resultado da modernização do campo
e da introdução de novas técnicas agrícolas, principalmente no mundo desenvolvido onde é maior
o nível de capitalização e onde são utilizadas as mais avançadas tecnologias. No entanto esta
revolução vem provocando uma série de impactos ambientais em ecossistemas agrícolas.”

Adaptado de SENE, Eustáquio / MOREIRA C., João. Espaço Geográfico e Globalização. São Paulo, Ed. Scipione, 1998.

Dentre as explicações para esses impactos ambientais, temos:
1. o plantio de uma única espécie, em grandes extensões de terra, causa desequilíbrios

nas cadeias alimentares pré-existentes, favorecendo a proliferação de pragas;
2. os cortes feitos nas encostas das montanhas, para a formação de degraus, onde são

feitos cultivos, provocam um revolvimento dos solos, o que facilita o transporte dos
nutrientes pelas águas das chuvas;

3. a maciça utilização de agrotóxicos provoca a proliferação de linhagens resistentes, for-
çando o uso de pesticidas cada vez mais potentes, o que causa danos tanto aos trabalha-
dores que os manuseiam quanto aos consumidores de alimentos contaminados;

4. a utilização indiscriminada de agrotóxicos acelera a contaminação do solo e seu empobre-
cimento, ao impedir a proliferação de microorganismos fundamentais para sua fertilidade.

Estão corretas as afirmativas:
a) 1 e 2; d) 1, 3 e 4;
b) 1 e 3; e) 1, 2, 3 e 4.
c) 1, 2 e 3;

11. UnB-DF A produção de algodão sempre esteve relacionada à região Sul. Em notícia
recente publicada no Jornal de Brasília, um empresário comentava as vantagens em rela-
ção ao Sul do país para a implantação da cultura do algodão no Distrito Federal. Parte
das vantagens e dos benefícios apontados na reportagem são listados a seguir.

I. O regime regular das chuvas, que coincide com período entre o plantio e o início da
safra. No Sul, chove o ano todo.

II. O algodão tem uma grande resistência ao veranico regional, em que pode haver até
vinte dias sem chuvas nos meses de janeiro e fevereiro. As raízes do algodoeiro
podem alcançar um metro de profundidade em busca de água.

III. A utilização da mão-de-obra é intensiva. Em apenas 500 ha plantados em Planaltina,
serão gerados 150 empregos, muitos deles só para a capina.

IV. Em Unaí, onde a cultura já foi implantada, o banco do Brasil teve participação fun-
damental: foram financiados desde a correção do solo e o custeio da lavoura até o
investimento em máquinas e na indústria beneficiadora.

V. O caroço é aproveitamento pelos agricultores da região para enriquecer a ração do
gado, enquanto as plumas separadas do grão são vendidas para tecelagens.

Com o auxílio das informações apresentadas, julgue os seguintes itens.
( ) É intensa a presença do Estado na agricultura brasileira quando se trata da grande

produção.
( ) De acordo com os números apresentados: 500 ha de área plantada para 150 empre-

gos, o sistema de produção referido em III tem caráter essencialmente familiar.
( ) O fortalecimento da agroindústria é uma tendência em muitas áreas brasileiras.
( ) A atividade agrícola apresenta relativa dependência dos fatores naturais, como está

sugerido em I e II.

12. U. Católica de Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre solos e seu uso, pode-
se concluir:
a) Os solos zonais – inexistentes no Brasil – têm sua formação associada a fatores locais

e possuem elevada fertilidade.
b) Os latossolos – encontrados em todas as latitudes – são pouco desenvolvidos.
c) A terra roxa é um latossolo e foi desenvolvido a partir da decomposição de rochas

eruptivas como o basalto.
d) O solo de loess – predominante no Nordeste brasileiro – é formado por sedimentos

eólicos e possui granulação fina.
e) O solo de massapê, muito utilizado no Nordeste para o cultivo da cana-de-açúcar, é

um solo intrazonal, com coloração clara, arenoso e com baixo teor de argilas.
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13. Unifor-CE Considere o texto apresentado abaixo.

 “A expansão dessa cultura no Brasil data de 30 anos atrás, porém, tornou-se rapidamente um
dos principais produtos de exportação do país. Introduzida inicialmente nos Estados do Rio Gran-
de do Sul e Paraná, a cultura expande-se para o norte, no Estado de São Paulo, alcançando
posteriormente os cerrados do Centro-Oeste e franjas da região amazônica. Atualmente, a “nova”
fronteira situa-se nos cerrados do oeste baiano e sul do Piauí e Maranhão.”

Adaptado de J-P, Laurent Bertrand et al. O mundo da soja.
São Paulo. Hucitec Edusp, 1987.

O texto destaca a expansão da cultura
a) da cana-de-açúcar
b) do algodão
c) do milho
d) do feijão
e) da soja

14. UECE Tratando-se das técnicas agrícolas modernas que comprometem o equilíbrio
ambiental e a capacidade produtiva dos recursos naturais, as afirmações abaixo são ver-
dadeiras, exceto:
a) a monocultura praticada em grandes extensões de terra causa desequilíbrios na cadeia

trófica.
b) o uso indisciplinado de agrotóxicos contribui para contaminar o solo e os recursos

hídricos.
c) a lavoura praticada com uso das técnicas em curvas de nível contribui para manter a

capacidade produtiva dos solos de vertentes íngremes.
d) qualquer tipo de solo ou de terreno pode ser agricolamente utilizado.

15. U.F. Uberlândia-MG

“A respeito do papel da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) no desenvol-
vimento tecnológico da agricultura brasileira, a Revista Veja escreveu “O trabalho mais vistoso da
EMBRAPA”, porém, está no cerrado, região que vai do Norte ao Sudeste do país e cobre 24% do
território brasileiro. Essa paisagem um tanto desoladora, com árvores nanicas e tortas que produ-
ziam pouquíssimo, virou um celeiro de soja e gado. Hoje, responde por 40% da produção nacio-
nal da soja e tem 46% do rebanho bovino.”

ROCHA, Leonel. Prata da casa. Veja, São Paulo, Edição 1542,
ano 31 nº 15 p. 82-83. 15/abr/1998.

As afirmativas abaixo referem-se à organização do espaço da região mencionada no tex-
to da reportagem. Analise-as e responda de acordo com o esquema que se segue.

I. Ainda hoje, o cerrado é visto como uma forma menor de ambiente natural, um bio-
ma de segunda classe. Por isso, a destruição indiscriminada do cerrado não chegou a
sensibilizar a opinião pública, como no caso da Floresta Amazônica.

II. Antes da difusão de tecnologias de correção e do manejo dos solos, o cerrado era
visto como imprestável para a agricultura, devido à sua elevada acidez, à sua pobre-
za em nutrientes e à sua alta concentração de alumínio.

III. Antes da ocupação intensiva do cerrado com  a utilização de moderna base tecnoló-
gica, grande parte deste bioma já se encontrava comprometido pelo desmatamento
para a produção do carvão destinado à indústria siderúrgica.

IV. A aparente monotonia das paisagens do cerrado esconde uma vasta e rica biodiversi-
dade vegetal e animal, pois o clima regional predominante, quente e úmido, sem
estação seca, permite o vigoroso desenvolvimento da região.

a) Somente I, II e III estão corretas.
b) Somente II, III e IV estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Somente I, III e IV estão corretas.
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16. UEL Em relação à agricultura dos Estados Unidos, é incorreto afirmar:

a) Caracteriza-se pela presença de cinturões agrícolas ou belts.

b) Apresenta um elevado grau de mecanização.

c) Detém o maior índice de produtividade do planeta.

d) Caracteriza-se pela agroindústria.

e) Caracteriza-se por empregar a maior parte de sua população em atividades agrícolas.

17. UFSC

... Esse modelo (brasileiro) de produção agrícola intensificou-se principalmente nas décadas que
sucederam à Segunda Guerra Mundial. É um modelo dos países industrializados, como Estados
Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Ucrânia.

SANCHES, Jurandyr Ross L. (org) p. 225.

Sobre os problemas ambientais no espaço rural, é correto afirmar que:

01.  as atividade agrárias têm-se mostrado crescentemente como fortes depredadoras
dos recursos naturais;

02. o cultivo de espécie vegetal única em grandes extensões de terra favorece o desen-
volvimento de grande quantidade de pequenas espécies de animais invasoras, as
pragas que se alimentam desses produtos;

04. o cultivo mecanizado é normalmente acompanhado do uso de fertilizantes químicos
e, para o controle das “ervas daninhas”, aplicam-se os herbicidas, tão tóxicos quanto
os venenos aplicados para controlar os insetos e fungos;

08. o veneno aplicado nas lavouras afeta a fauna, e os pássaros e os peixes desaparecem,
favorecendo a proliferação de pragas, lagartas, mosquitos e insetos em geral;

16. as monoculturas extensivas degradam o ambiente, pois além da erosão dos solos
contribuem para o assoreamento dos cursos de água e deterioram a qualidade
das águas em decorrência dos detritos sólidos e venenos usados no controle das
pragas.

32. na Amazônia, os solos desprotegidos contra as queimadas e expostas às chuvas for-
tes do verão ficam rapidamente estéreis e, em menos de dez anos de cultivo, tornam-
se praticamente improdutivos.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

18. FATEC-SP Leia com atenção as características das empresas agrícolas para assinalar a
alternativa correta:

I. Produtividade média para baixa, em decorrência de gastos com a seleção de se-
mentes.

II. Elevado índice de mecanização no preparo do solo, médio índice no plantio e muito
baixo na colheita.

III. Tendência à concentração de terras pela venda de propriedades dos agricultores que
não conseguem acompanhar os altos índices de produtividade.

IV. Sistema predominante nos EUA, Canadá, Austrália, porções da Argentina e do Bra-
sil, especialmente nas monoculturas de soja e laranja.

V. Sistema predominante em várias regiões do Brasil, Colômbia, América Central, Gana,
Costa do Marfim, Índia e Malásia.

São características das empresas agrícolas SOMENTE

a) I e II.

b) II e III.

c) III e IV.

d) IV e V.

e) V e I.
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19. UFMS Interpretando os dados do Censo Agropecuário de Mato Grosso do Sul e consi-
derando seus conhecimentos anteriores sobre o tema, é correto afirmar que:

01. a instalação do complexo agroindustrial ligado à avicultura é um dos motivos que
justificam o crescimento do efetivo de galináceos no período considerado.

02. a maior parte do efetivo de suínos concentra-se nas fazendas localizadas às margens
do rio Taquari, na porção noroeste de Mato Grosso do Sul.

04. as condições naturais de solo e clima são responsáveis por uma regionalização bem
definida da produção agropecuária do Estado: a pecuária extensiva na área compreen-
dida pela Bacia do Rio Paraná e a produção de grãos restrita à Bacia do Rio Paraguai.

08. a instalação de algumas unidades de abate de suínos no Estado contribui para melho-
rar o padrão tecnológico da criação e aumentar o rebanho, já que tem crescido o
número de produtores integrados ao complexo agroindustrial desse setor.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

20. UnB-DF O Brasil é um país de grande dimensões territoriais, mas, devido a sua estrutu-
ra agrária, apresenta, paradoxalmente, uma grande quantidade de trabalhadores rurais –
atualmente representados pelo Movimento dos Sem-Terra (MST) – sem terra para traba-
lhar. Acerca das características da estrutura agrária brasileira, julgue os itens a seguir.
( ) A atual estrutura agrária brasileira é caracteriza pela concentração fundiária.
( ) As razões que motivam a atuação do MST não têm antecedentes históricos, uma

vez que o atual panorama fundiário brasileiro é fruto tão-somente das atuais políti-
cas agrárias.

( ) A mecanização da agricultura é um dos fatores que contribuem para a expulsão do
homem do campo.

( ) Uma importante frente da luta atual do MST é o combate à destinação de unidades
de conservação da natureza em detrimento do assentamento de famílias de agricul-
tores.

21. U. Salvador-BA A partir dos conhecimentos sobre a causa da erosão e da degradação
dos solos do Brasil, pode-se afirmar:
( ) A lixiviação dos solos ocorre devido ao uso de culturas em terraços.
( ) A laterização se torna mais acentuada com o desmatamento predatório.
( ) As voçorocas de difícil recuperação só ocorrem no Sul do Brasil, devido à prática

da pecuária intensiva.
( ) A rotação de cultura aumenta a produtividade e evita o esgotamento do solo.
( ) A degradação dos solos no Brasil é decorrente do elevado índice pluviométrico.

22. VUNESP-SP O grande volume de produção de frutas tropicais do nordeste brasileiro,
cujo grande consumidor é o mercado europeu, deve-se
a) ao clima quente e úmido, sem mudanças bruscas e ao aproveitamento das águas das

nascentes do Rio São Francisco.
b) à tecnologia de irrigação por gotejamento e ao aproveitamento das águas do Rio Capi-

baribe.
c) ao clima semi-árido e ao aproveitamento das águas do Rio São Francisco para irrigação.
d) ao clima tropical super úmido e ao aproveitamento das fortes chuvas concentradas no

verão.
e) ao clima desértico e à utilização de tecnologia israelense, aproveitando o orvalho,

freqüente na região.

Efetivo

Bovinos

Suínos

Galináceos

1985

15.017.906

400.656

2.800.828

1996

19.754.356

508.813

10.971.000

EFETIVOS DE BOVINOS, SUÍNOS E GALINÁCEOS
NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL / 1985-1996

Fonte: Censo Agropecuário - IBGE
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23. UFSC A agricultura é uma das mais antigas atividades do homem e foi a partir da
Revolução Industrial que ela passou a se transformar profundamente. Sobre estas trans-
formações pode-se afirmar que:

( ) Atualmente não há mais restrições naturais à produção agrícola pois todas as re-
giões do globo, independente da latitude ou do clima, podem produzir alimentos.

( ) A revolução tecnocientífica repercute na atividade agrícola aumentando a produti-
vidade.

( ) A economia rural, antes auto-suficiente, hoje se organiza e se especializa para aten-
der às necessidades da cidade.

( ) Com os avanços científicos obtidos pela agricultura é muito provável que já na
primeira década do século XXI, o problema da fome no mundo estará solucio-
nado.

( ) As novas variedades de produtos agrícolas criados graças à biotecnologia são pro-
duzidas por importantes transnacionais que controlam a produção e distribuição
das sementes.

24. U. Santa Ursula-RJ

“A questão da Reforma Agrária atinge diretamente 18 milhões de pessoas no país e vai conti-
nuar em pauta na sociedade brasileira.”

GUIMARÃES, Juarez – Em Tempo – nº 311/312.

Em relação a esse tema podemos afirmar que:

I. O governo subsidiou, em massa, a modernização da grande propriedade ligando esta
estratégia ao esforço exportador.

II. Um pequeno número de grandes proprietários concentra a maioria das terras no
Brasil.

III. Os parceiros, arrendatários e pequenos produtores são os mais beneficiados pelo
capital empregado na aquisição de máquinas, adubos e corretivos.

Assinale a alternativa correta:

a) São corretas as afirmativas I e III.

b) São corretas as afirmativas I e II.

c) São corretas as afirmativas I, II e III.

d) É correta apenas a afirmativa I.

e) É correta apenas a afirmativa II.

25. U.F. Maringá-PR A partir da década de 70 do século XX, a agricultura brasileira co-
nhece um intenso e dinâmico processo de desenvolvimento de caráter empresarial ou
capitalista, identificado com a industrialização no campo. Com relação a esse processo,
assinale o que for correto.

01. Verificou-se um aumento do trabalho assalariado, mesmo que temporário – como
no caso dos bóias-frias –, em detrimento do trabalho familiar, da parceria e do
colonato.

02. Ocorreu uma significativa expansão das fronteiras agrícolas, envolvendo sobretudo
as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

04. Verificou-se com a intensificação da agro-industrialização, uma maior integração
agricultura-indústria, com a subordinação da primeira à segunda.

08. Concorreu para intensificar a urbanização da população brasileira.

16. Aumentou, acentuadamente, a presença da carne bovina brasileira nos mercados
norte-americano e europeu.

32. Houve uma expressiva expansão da área das culturas alimentares de consumo inter-
no, identificadas com as lavouras de subsistência.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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26. UFF-RJ O cultivo de cereais exemplifica as exigências da produção agrícola no que diz
respeito ao uso de insumos, principalmente de fertilizantes (conforme informações no
quadro) e defensivos químicos (pesticidas e herbicidas).

Quem mais usa fertilizante
1º Japão
2º Reino Unido
3º Rússia
4º China
5º Brasil
6º E.U.A.
7º Nigéria
8º Índia
Sabe-se que a modernização da agricultura se realiza em escala mundial. Em face disso,
explique por que esta modernização tornou a agricultura uma prática de degradação dos
chamados recursos renováveis (água, solos) e de consumo dos recursos não renováveis
(minerais).

27. PUC-PR Leia as afirmativas a seguir sobre a agricultura mundial e selecione as corretas:
I. Na América Anglo-saxônica, o tipo dominante de propriedade agrícola é o latifún-

dio com a mecanização, se obtém uma maior produtividade.
II. Na Europa, a Revolução Industrial modificou a paisagem agrícola: tornou-a qualifi-

cada, mecanizada auto-suficiente.
III. Na Ásia monçônica, a rizicultura continua como cultura de altos rendimentos, em-

bora arcaica, numerosa mão-de-obra
IV. A economia de plantation é característica da África, enquanto a agricultura de sub-

sistência árabes do Magreb e o roçado pelas minorias negras da Etiópia, Somália e
Sudão.

V. Na América Latina, a agricultura, por sua dependência em relação à indústria e ao
mercado, perdendo sua autonomia e capacidade de decisão.

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

QUANTIDADE DE FERTILIZANTES UTILIZADOS
PARA COLHER 1.000 KG DE CEREAIS.

Fonte: Adaptado de SCARLATO, Francisco Capuano e FURLAN, Sueli Angelo. Geografia Verso e
Reverso. O ambiente em Construção. São Paulo: Editora Nacional, 1998.

Reino Unido

59 kg de fertilizante

Rússia

53,3 kg de fertilizante

Japão

74 kg de fertilizante

China

50 kg de fertilizante

Índia

20 kg de fertilizante

Nigéria

43,3 kg de fertilizante

Brasil

43,3 kg de fertilizante

EUA

27,5 kg de fertilizante
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28. VUNESP-SP Segundo a FAO, o consumo de carnes no mundo, em 1998, alcançou 238 mi-
lhões de toneladas, volume próximo ao da produção e 4,5% superior ao apresentado no ano de
1997, quando o consumo per capita de carnes obteve uma média anual de 38,5 quilos. Os
gráficos a e b representam, respectivamente, os maiores importadores mundiais de carnes (1997-
99) e as exportações brasileiras de carne bovina in natura e industrializada, no ano de 1999.

a)

b)

a) Descreva a participação de cada um dos maiores importadores mundiais de carne no
período considerado.

b) Identifique os principais mercados consumidores de carne bovina in natura e industri-
alizada produzidas no Brasil, comparando o resultado desta análise com os maiores
importadores mundiais de carne no ano de 1999.

29. UFMS

“ ...Pois mataram índio que matou grileiro que matou
 posseiro e disse um castanheiro para um seringueiro
que um estrangeiro roubou seu lugar.
Foi então que um violeiro chegando na região
ficou tão penalizado e escreveu essa canção
e talvez, desesperado com tanta devastação
pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção
com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração...”

A realidade brasileira a canção de Vital Brasil se refere:
a) Ao processo de ocupação de região Sul do Brasil.
b) Ao processo de ocupação da região Norte do Brasil.
c) Ao processo de urbanização do Brasil.
d) A ocupação atual da região Sudeste.
e) As grandes cidades brasileiras.
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30. AEU-DF

“Eu não sou contra o índio, de jeito nenhum! Nem posso porque contam que minha bisavó era
índia legítima. (...) Mas, pelo que ouço dizer, os índios têm terra demais, (...) Deve haver uma
grande exploração nisso porque os índios que sobraram são pouquinhos (...) Tem gente que quer
se passar por índio, mas é igualzinha a nós, brancos. Se eles tomarem quase todas as terras, o que
vai sobrar para o agricultor branco?”

(OLIVEIRA, João P. Muita terra para pouco índio?.)

Retirado do livro Temas de Geografia do Brasil - Jaime Oliva e Roberto Giasante. Atual
Editora - p. 334.
A imagem do indígena brasileiro na atualidade está associada, ao bom selvagem ou ao
homem inescrupuloso, dessa forma, ao julgar os itens, considere as relações desses po-
vos e de suas culturas, com a organização do espaço geográfico brasileiro moderno.
( ) No imaginário da nossa sociedade ser indígena no Brasil significa estar num está-

gio silvícola ou primitivo.
( ) A baixa densidade demográfica identificada nos territórios indígenas contribui para

crença de que os índios são latifundiários.
( ) O fato dos indígenas se transformarem em latifundiários tem dificultado os assen-

tamentos rurais e a produção agrícola.
( ) A delimitação de terras e o conseqüente confinamento têm contribuído para a inci-

dência do alcoolismo e de suicídios nos grupos  indígenas nômades brasileiros.
( ) Ao garantir aos indígenas o direito de usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios,

e lagos, nas terras em que habitam, a Constituição brasileira transformou-os em
proprietários de terras.

31. UFSC Observe o mapa.

Esse mapa apresenta fluxos de deslocamento de trabalhadores rurais. O processo que
causou esses movimentos foi:
a) a peonagem de trabalhadores aliciados, principalmente, para regiões de fronteiras agrí-

colas;
b) a migração sazonal de posseiros, para as áreas de culturas temporárias;
c) a colonização de trabalhadores sem terra e os assentamentos do INCRA;
d) a invasão de terra pelos bóias-frias em virtude da concentração fundiária;
e) o assentamento de colonos em terras devolutas do Estado.

32. UFRN Identifique a opção em que a situação do bóia-fria está mais bem caracterizada.
a) parceiro temporário e com participação indireta nos rendimentos da produção;
b) assalariado permanente e residente fora do local de trabalho;
c) trabalhador temporário, sem vínculo empregatício e remunerado por sua produtivi-

dade;
d) trabalhador sazonal, residente na propriedade e com participação nos lucros da co-

lheita;

Relatório “Trabalho escravo”, MIRAD.
SENE, Eustáquio de & MOREIRA, J.Carlos. Geografia. São Paulo: Scipione, 1999. p. 287.
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33. UFF-RJ A estrutura fundiária brasileira é caracterizada pelos extremos: muita gente
com pouca terra e pouca gente com muita terra. Assinale qual dos aspectos a seguir não
se refere a questão fundiária.
a) A grande maioria da mão-de-obra utilizada é temporária.
b) Nas áreas onde predominam os minifúndios observa-se de forma geral uma grande

estagnação econômica.
c) Os terrenos ricos em recursos minerais, como os cristalinos de origem protozóica,

afloram em cerca de 4% do território brasileiro.
d) Os pequenos produtores enfrentam dificuldades, como o custo elevado do crédito e

dos insumos agrícolas.
e) Os trabalhadores temporários são chamados de “bóias-frias”.

34. Cesgranrio-RJ

A charge acima foi publicada no JB, no dia seguinte ao conflito de Eldorado do Carajás,
sul do Pará, onde morreram 19 sem terra. Com ela, o autor demostra de maneira crítica
que:
a) sem reforma agrária não haverá convívio pacífico entre os diversos seguimentos soci-

ais envolvidos;
b) cada grupo social envolvido tem responsabilidades divididas igualmente nos conflitos

fundiários;
c) os agentes sociais estão envolvidos com papel, ação e poder diferentes na questão

fundiária;
d) o problema da propriedade da terra é uma questão de polícia e não uma questão de

política;
e) O Governo, apesar das dificuldades enfrentadas, vem atenuando os conflitos pela pos-

se da terra.

35. UFRS Nos últimos anos várias áreas do Nordeste do Brasil foram irrigadas e se torna-
ram excelentes produtoras de frutas. A produção de uva no Nordeste tem localização
definida e técnicas de cultivo diferenciadas das tradicionais plantações da Região Sul do
Brasil.
Quanto à prática da irrigação, às características de temperatura e aos lugares de cultivo
das videiras do Nordeste, assinale a alternativa correta.
a) Irrigação esporádica, temperaturas amenas e cultivo principalmente no Vale Médio do

Rio São Francisco em Petrolândia (PE) e Barreiras (BA).
b) Irrigação sistemática, temperatura pouco variável e cultivo na Zona da Mata, em Feira

de Santana (BA) e Garanhuns (PE).
c) Irrigação sistemática, temperatura pouco variável, devido à proximidade do litoral, e

cultivo em Ilhéus/ Itabuna (BA) e Sobral (CE).
d) Irrigação sistemática, temperatura pouco variável e cultivo principalmente no Vale

Médio do Rio São Francisco, em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
e) Irrigação esporádica, temperatura mais baixa, devido às maiores altitudes, e cultivo

nas áreas do Agreste, na Chapada Diamantina (BA) e na Chapada da Borborema (PB).
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36. UFRS Quanto à utilização, o espaço agrário brasileiro encontra-se ainda, em boa parte,
condicionado pelo mercado externo. Compreende lavouras que, além de atender às ne-
cessidades do mercado interno, destinam grande parte de sua produção à exportação.
Sobre esse tema, analise o mapa abaixo.

Assinale a alternativa que completa corretamente, de cima para baixo, as linhas da legen-
da do mapa acima.
a) cana-de-açúcar – algodão – arroz – cacau
b) café – cana-de-açúcar – soja – cacau
c) café – algodão – arroz – cana-de-açúcar
d) arroz – algodão – soja – laranja
e) café – cana-de-açúcar – arroz – cacau

37. UFGO Os índios já habitavam
o Brasil, quando o colonizador
europeu aqui chegou, em 1500.
Eles, os índios, são os primiti-
vos donos do território e corres-
pondiam a uma população esti-
mada em 5 milhões de habitan-
tes. Atualmente, correspondem
a pouco mais de 0,1% da popu-
lação nacional brasileira. Con-
siderando-se o mapa (retirado do
livro Espaço Geográfico: Geo-
grafia Geral e do Brasil, de Igor
Moreira, 1995) e os conheci-
mentos sobre esse assunto:
( ) as terras indígenas demar-

cadas e reservadas concen-
tram-se principalmente
nos estados do Pará, Mato Grosso e Tocantins.

( ) os maiores conflitos de terras entre índios, garimpeiros, posseiros e empresas ma-
deireiras e de mineração concentram-se nos estados do Acre, Amazonas, Rondô-
nia, Roraima, Pará e Mato Grosso.

( ) de acordo com a Constituição, é a União a proprietária das terras indígenas e, con-
seqüentemente, a responsável por sua demarcação.

( ) as áreas homologadas e regularizadas localizam-se predominantemente na região
Centro-Oeste.

BRASIL: EXEMPLOS DE LOCALIZAÇÃO
DE CULTIVOS COMERCIAIS

Fonte: Adaptado de Adas, 1998.
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38. UFMS Considerando seus conhecimentos sobre as principais atividades agropecuárias
no mundo, considere a(s) alternativa(s) que correlaciona(m) corretamente uma área do
planeta com essas atividades.
01. Japão → tem a produção agrícola subsidiada pelo governo; predomina a auto-sufici-

ência na produção de arroz, apesar de o preço no mercado japonês ser mais elevado
que no mercado internacional.

02. França → produz trigo, aveia, cevada, centeio, batata e azeitona, esta última favore-
cida pelo clima mediterrâneo que cobre a porção sul do país. Recebe os benefícios
do sistema tarifário da União Européia.

04. Norte da África → área essencialmente agrícola, com predomínio de terras de alta
produtividade e culturas comerciais de exportação (trigo, soja, cevada).

08. Argentina → apresenta solos férteis, principalmente na região dos Pampas, e alta
produtividade agrícola de soja, trigo e milho; desenvolve a pecuária (bovinos, suí-
nos) e avicultura.

16. Estados Unidos → por apresentar alto índice de produtividade agrícola, emprega
mais de 2/3 da População Economicamente Ativa (PEA) no campo, especialmente
nos chamados cinturões agrícolas (belts).

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

39. UFMA

Fortaleza

Manaus

Belém
São Luís

Cuiabá

Salvador

Aracaju

Maceió
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Os conflitos no campo, ocorrentes na área circundada, devem-se:
a) à dimensão do modelo de produção, que passou de intensivo para extensivo;
b) à expansão capitalista subsidiada pelo governo, que priorizou os grandes proprietá-

rios;
c) à modernização da agricultura, que definiu a extensão do módulo rural;
d) à utilização de técnicas agrícolas, que proporcionam alto índice de terras improdu-

tivas;
e) às dificuldades impostas pelos fatores físicos, que restringem a produção agrícola.

40. UFRN Sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar que:
a) A estrutura econômica e social, assentada na desigual repartição da terra e da renda, é

geradora de privilégios, da miséria e da violência no campo.
b) A estrutura fundiária brasileira reflete uma distribuição democrática da terra, consoli-

dada a partir de um modelo de posse baseado na pequena propriedade.
c) Nos conflitos pela posse de terras, os “capangas” agem legalmente ao defender os

grandes proprietários rurais, que pagam em dia seus impostos.
d) Com a finalidade de fixar de vez o homem no campo, a reforma agrária é simples

questão de distribuição de terras devolutas do Estado.
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41. UFMG A análise da agricultura e da industria brasileira, nas última décadas, permite
identificar processos comuns a essas duas atividades.
Todas as alternativas apresentam fatores que vêm interferindo tanto na agricultura quan-
to na indústria brasileira, nesse período, exceto:
a) Aumento da produtividade pela incorporação de tecnologias importadas, responsá-

veis pela geração de lucros e de postos de trabalho fora das fronteiras nacionais.
b) Dispensa de percentuais variáveis da mão-de-obra anteriormente ocupada nessas ati-

vidades, provocada pela redução do trabalho empregado por quantidade produzida.
c) Participação crescente dessas atividades na geração da renda nacional, embora, no

que diz respeito à composição da pauta de exportação, elas sejam menos importantes
que outros setores da economia.

d) Redistribuição dessas atividades pelo território brasileiro, em um processo de expan-
são que reduziu a diferença existente entre o espaço nacional e o espaço economica-
mente ocupado.

42. Cefet-RJ

Com base na tabela, podemos concluir que:
a) a maior parte das terras ocupadas encontra-se nas mãos de um pequeno número de

grandes proprietários, ao passo que um imenso número de pequenos proprietários
possui área ínfimas;

b) o tamanho dos latifúndios é pequeno em relação aos minifúndios, considerando que
apenas 0,8% das propriedades têm mais de 1.000 ha;

c) a pouca concentração fundiária no Brasil é verificada quando observamos que 52,8%
dos habitantes do país possuem terras;

d) o Brasil conta atualmente com mais de 5.000 municípios; logo, de acordo com a tabe-
la, há terras para todos os habitantes (5.834.799 imóveis rurais);

e) a divisão das terras no Brasil é eqüitativa e gradual, pois a proporção dos imóveis
cresce de 2,6% até 43,9%.

43. UFPR A definição das fronteiras internas no Brasil esteve associada à expansão do
povoamento, ao controle da terra e/ou do acesso de recursos ou ainda a estratégias geo-
políticas de ocupação e organização territorial. Na Amazônia, em particular, a definição
dos limites político-administrativos estaduais teve certamente várias motivações. A cria-
ção dos territórios federais do Amapá, Roraima e Rondônia em 1944.
a) foi motivada por preceitos geopolíticos de ocupação e controle territorial das áreas de

fronteiras da região norte do Brasil;
b) foi motivada por movimentos separatistas que tiveram como base a estruturação e

organização da(s) sociedade(s) local(is).
c) foi motivada por conflitos entre diferentes grupos sociais, pelo controle da terra e pelo

acesso aos recursos naturais e florestais existentes nesses territórios.
d) foi motivada por conflitos entre os governos estaduais do Amazonas e do Pará e go-

verno federal pela apropriação do excedente econômico gerado pela exploração ex-
trativista da borracha.

e) foi motivada por conflitos fronteiriços entre o Brasil e os países vizinhos, Guiana
Francesa (Amapá), Venezuela (Roraima) e Bolívia (Rondônia).

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 1985.

BRASIL – DISTRIBUIÇÃO DOS IMÓVEIS
RURAIS SEGUNDO A DIMENSÃO

Menos de 10 ha

De 10 a 100 ha

De 100 a 1.000 ha

Mais de 1.000 ha

TOTAL

Número de
propriedades

(proporção sobre
o total)

1985
(5.834.799 imóveis)

52,8%

37,4%

9,0%

0,8%

100%

Proporção dos
Imóveis (Sobre a

área total das
propriedades rurais)

1985
(376.286.577 ha)

2,6%

18,5%

35,0%

43,9%

100%

Dimensão dos
Imóveis em

hectares

(1km2 = 100 ha)
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44. UFRS O gráfico abaixo representa a área ocupada pelas culturas de arroz, milho, soja e
trigo no município de São Francisco de Assis/RS entre 1920 e 1990.

Fonte: IBGE, Censos Agrícolas.

Observando esse gráfico pode-se afirmar que:
a) a produção agrícola do município caracteriza-se, desde a década de 20, como voltada

às culturas do binômio trigo-soja;
b) apesar da introdução da cultura da soja, a cultura do milho continua crescendo;
c) diferentemente do norte do Estado, o impulso nas culturas do trigo e da soja surge no

município a partir da década de 70;
d) com a ampliação da área cultivada do trigo e da soja, as culturas do milho e arroz

sofreram drástica redução de área de plantio;
e) a política agrícola relativa ao binômio trigo-soja favoreceu, no município, a expansão

da área cultivada desde a década de 50 até 1990.

45. UNICAMP-SP Fronteira é não apenas a divisão jurídica e administrativa entre dois
territórios, mas é também delimitação do lugar de cada um na sociedade. A fotografia
abaixo, de 1870, mostra um proprietário de terras e cinco outros homens, negros e
mulatos.

Fonte: Militão Augusto de Azevedo, 1870.

a) Quais são as evidências, no registro fotográfico, da fronteira existente entre o propri-
etário de terras e os outros homens?

b) Quais são as relações de trabalho dominantes nesse período no Brasil?
c) Caracterize uma região brasileira representativa dessas relações de trabalho.
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46. UFBA O processo, caracterizado pela intensificação do uso de capital, aumento da me-
canização agrícola, redução da mão-de-obra ocupada e reconcentração fundiária, é co-
nhecido nos estudos sobre agricultura com o tema:

a) Reforma agrária.

b) Financiamento agrícola.

c) Sistemas agrícolas.

d) Comercialização agrícola.

e) Modernização agrícola.

47. Santa Casa Vitória-ES O processo cíclico de expansão das fronteiras agrícolas e con-
centração da estrutura fundiária gera conflitos permanentes e crescentes pela posse da
terra.

A repulsão contínua de força de trabalho do Setor Primário está na origem do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.

Com respeito ao MST podemos afirmar:

1. Organizados nacionalmente os SEM TERRA reivindicam do governo o assentamento
em terras agrícolas onde possam trabalhar.

2. O MST é a expressão da recusa ao assalariamento temporário ou à migração para os
centros urbanos.

3. A Comissão Pastoral da Terra é uma das instituições mais críticas à atuação do
MST.

4. O Estatuto da Terra aprovado pela Constituição de 1988 é uma legislação agrária que
expressa as reivindicações do MST.

Assinale:

a) apenas os itens 1 e 2 são corretos;

b) apenas os itens 1, 2 e 3 são corretos;

c) apenas os itens 2 e 3 são corretos;

d) apenas os itens 2, 3 e 4 são corretos;

e) apenas os itens 1, 2, 3, e 4 são corretos.

48. Cefet-PR A vocação para a atividade agrária da região Sul do Brasil revela uma carac-
terística importante do modelo de ocupação do território nacional. Essa característica
consiste no(a):

a) grande concentração fundiária e no aumento do trabalho assalariado no campo;

b) utilização da mão-de-obra familiar em produção, ligada ao setor agro-industrial;

c) grande número de trabalhadores em monoculturas tropicais de exportação;

d)  maior concentração de gado bovino criado em sistemas extensivos;

e) manutenção da maioria da população ativa nas ocupações primárias.

49. PUC-RS A família do senhor Carlos ocupa há mais de 10 anos uma pequena área na
denominada região colonial gaúcha. Tal porção de terra faz parte do que se denomina
juridicamente como terras devolutas. A família do senhor Carlos pode ser caracterizada
como:

a) arrendatária

b) meeira

c) parceira

d) grileira

e) posseira
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50. UFBA

“Oh! se o trabalhador
que habita neste sertão
mendigando água e pão
pedindo até por favor
fosse um agricultor
Que tivesse onde morar
podendo a terra explorar
acredito que esse país
talvez que não visse mais
filhos com fome a chorar (...)”

MORENO. In: PILETTI e PILETTI, p. 153.

Com base nesses versos e nos conhecimentos sobre a entrada do capitalismo no campo,
e sobre as mudanças na organização do espaço agrário, pode-se afirmar:
01. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, espalhado por todo o Brasil,

envolve assalariados rurais, parceiros, meeiros, arrendatários, pequenos proprietári-
os rurais, além de bóias-frias, que são empregados contratados por tarefa.

02. A Reforma Agrária é um modo de organização da propriedade da terra, que ocorre
através da distribuição, entre trabalhadores rurais, de terra que não estão cumprindo
sua função social e da disponibilização de recursos e de assistência a esses trabalha-
dores.

04. As grandes safras ocorridas na segunda metade da última década contribuíram para
o aumento das exportações, porém, o Brasil exporta mais e os ganhos diminuem, em
razão dos commodities (produtos primários) agrícolas que atingem baixos preços.

08. A disparidade entre o desempenho das lavouras de exportação e aquelas voltadas
para o mercado interno é resultante da política econômica do Brasil: produtos, como
arroz, feijão, milho e trigo, recebem grandes subsídios e não sofrem concorrência de
produtos estrangeiros.

16. O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, revelando, nos últimos
anos, grande crescimento em particular na pecuária melhorada, sobretudo no Cen-
tro-Sul do país.

32. As grandes propriedades, nos  Estados Unidos, se organizaram em forma de cintu-
rões (belts) em razão do alto nível de capitalização, enquanto, na Europa Setentrio-
nal, a atividade agrícola foi facilitada pelas boas condições climáticas e pelo relevo
pouco acidentado.

64. A maioria dos países subdesenvolvidos de base agrícola mantém estruturas econô-
mica, política e social ultrapassadas, elevada parcela da população na zona rural e a
produção, em sua maior parte, é organizada em forma de plantations, muitas delas
originais no Período Colonial.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

51. UFMG Desde de o início da colonização, a distribuição de terras no Brasil tem sido
feita de maneira desigual. A forma como a questão vem sendo conduzida sugere que, a
curto prazo, o problema deve permanecer.
A respeito da questão agrária no Brasil, é incorreto afirmar que:
a) os programas governamentais de assentamento de colonos pouco alteram a estrutura

fundiária do País, que continua muito marcada pela concentração de terras;
b) a invasão de terras é um fato muito antigo no País, pois, desde os primórdios de sua

história, as terras que pertenciam aos índios ou à Coroa foram ocupadas por latifundi-
ários;

c) o movimento dos sem-terra, que começou de forma muito dispersa do ponto de vista
geográfico, tem, hoje, como principal estratégia concentrar sua ação em áreas restri-
tas, para ganhar força;

d) o governo brasileiro, na tentativa de neutralizar as constantes invasões de proprieda-
des agrícolas pelos sem-terra, tem ameaçado excluir do processo de desapropriação as
áreas invadidas.
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52. UFRS Com o apoio do Governo Federal e Estadual na década de 80, Roraima funcio-
nou como um dos últimos eldorados amazônicos. Entre 1980 e 1991, a população do
Estado cresceu 272% totalizando 215 mil habitantes e trazendo um grande descompasso
entre o crescimento demográfico e a infra-estrutura pública. Em grande parte, esse cres-
cimento é explicado pela chegada de levas de garimpeiros, vindos de várias partes do
Brasil. Entretanto em 1991, o garimpo sofreria um duro golpe, quando o Governo Fede-
ral sancionou a demarcação definitiva da reserva dos índios Ianomâmis, localizada sobre
um dos subsolos mais ricos do Estado.
O texto acima trata:
a) da degradação ambiental nos espaços agrários e nas reservas indígenas;
b) da estrutura, crescimento e distribuição da população urbana;
c) da estagnação econômica e da mobilidade espacial da população brasileira;
d) da estrutura fundiária e da ausência de uma política de reforma agrária;
e) das alianças e disputas entre os setores produtivos e as políticas governamentais.

53. UFRS A área em destaque no mapa ao
lado é uma região do Estado de São Pau-
lo que tem como principais atividades
econômicas a pecuária de corte, as cultu-
ras de soja e cana-de-açúcar, além de uma
agricultura de produtos alimentares pou-
co desenvolvida. Esta região ganhou pro-
jeção nacional no ano de 1990, quando o
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST) realizou uma ocupação em terras devolutas existentes na área. Mesmo
passados quase dez anos da ação do MST, esta região é altamente conflitante, assim
como outras do Brasil (Nonoai-RS, Eldorado do Carajás-PA e áreas do sertão da Bahia).
A área em destaque no mapa é conhecida por:
a) Alto Paraná d) Conceição do Araguaia
b) Bico do Papagaio e) Pontal do Paranapanema
c) Baixo Pantanal

54. FGV-SP

No Piauí, uma empresa fruticultora vem produzindo para exportação, sobretudo mangas para o
mercado europeu. A região, sem tradição no setor, tem terras férteis e baratas, reserva hídrica,
luminosidade e altas temperaturas no verão. Em função do clima, o ciclo de maturação dos frutos
é rápido, o que impôs pesquisar e descobrir usos adequados de nutrientes e hormônios vegetais
para controlar o amadurecimento. A empresa dispõe de 18 poços artesianos para irrigar 400 ha
de área plantada. Empregando 200 trabalhadores, exportou 800 toneladas de manga para a
Europa. Pretende atingir 4 mil toneladas por ano e expandir-se para o mercado dos EUA.
(Fonte: Adaptado de Pomares do futuro, Revista Globo Rural, abril de 1999, p. 61-63.)

Assinale a alternativa que não corresponde ao contexto da situação acima descrita:
a) As inovações técnicas e organizacionais na agropecuária brasileira, no período atual,

concorrem para um novo uso da terra e do tempo no calendário agrícola, e para refor-
çar a redivisão territorial do trabalho no campo.

b) O território brasileiro tem incorporado características da revolução agrícola, especial-
mente nas culturas de exportação, que vê invadindo algumas áreas antes destinadas à
agricultura alimentar básica (como milho, feijão e arroz).

c) A modernização capitalista no campo, à base de investimentos em ciência e tecnolo-
gia, elevou a produtividade e o volume da produção no país. Com isso, diminuem as
limitações impostas pelas condições naturais.

d) Com a modernização da produção agropecuária no Brasil, marcada pela forte partici-
pação do Estado, as empresas agroindustriais absorveram o excedente da mão-de-
obra agrícola e aqueles que não tiveram acesso à terra.

e) A modernização do campo concentrou-se basicamente no Centro-Sul do país, expan-
dindo-se a seguir em manchas descontínuas e especializadas (frutas, soja, legumes
para industrialização etc.), como é o caso de algumas áreas do Nordeste.
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55. UFRN A terra cedida a terceiros em troca de parte da produção caracteriza o sistema de
meia ou de terça.
Esse modo de exploração da terra se dá sob forma de:
a) arrendamento c) ocupação
b) parceria d) grilagem

56. Cefet-PR Baseados no princípio que terra não se ganha, terra se conquista, milhares de
trabalhadores rurais têm-se somado aos do “Movimento dos Sem Terra”. Tal movimento
resulta do fato de que:

I. a valorização crescente das terras, a monetarização do trabalho e a expansão das
relações capitalistas de produção têm expulsado antigos posseiros, índios e peque-
nos produtores rurais do campo;

II. as famílias, quando se tornam numerosas, oneram em demasia o proprietário rural
que não pode sustentar pessoas que ainda não se integram à produção;

III. muitos dos trabalhadores expulsos das áreas de cultivo passam a trabalhar como
mão-de-obra ocasional na agricultura (bóias-frias) e, não tendo nem onde morar,
engrossam os acampamentos do MST;

IV. países socialistas enviam recursos para alguns grupos no Brasil para fomentarem
uma revolução social e tomar o poder.

Das afirmações citadas, está(ão) correta(s):
a) somente IV;
b) somente III e IV;
c) I, II, III e IV;
d) somente II e IV;
e) somente I e III;

57. UFRS No mapa abaixo, é apresentada a tipologia agrária do Rio Grande do Sul, com a
identificação, através de números, de quatro áreas distintas.

Preencha os parênteses abaixo com os números das áreas correspondentes à sua caracte-
rização.
( ) áreas minifundiárias de colonização agrícola;
( ) áreas latifundiárias predominantemente pastoris;
( ) áreas de minifúndios e empresas rurais;
( ) áreas de latifúndios e empresas rurais.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é:
a) 1 – 3 – 2 – 4 d) 3 – 1 – 4 – 2
b) 2 – 3 – 4 – 1 e) 3 – 4 – 1 – 2
c) 2 – 3 – 1 – 4

TIPOLOGIA AGRÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

Fonte: Adaptado de Costa & Moreira.

OCEANO
ATLÂNTICO
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58. U. Salvador-BA

“A posse da terra torna-se ilegítima quando não é valorizada ou quando serve para impedir o
trabalho dos outros, visando obter um ganho que não provém da expansão do trabalho humano,
mas antes de sua repressão, da exploração, da especulação. Semelhante propriedade não tem
qualquer justificação e constitui um abuso diante de Deus e dos homens.”

Papa João Paulo I. In: Piletti & Lazzaroto, p. 174.

Associando-se os conhecimentos sobre a questão fundiária à análise do texto, pode-se
concluir:

( ) A visão contida no texto contradiz as idéias religiosas da  Idade Média que, ao
justificar a estrutura medieval baseada no tripé terra, poder e religião, impediu o
livre acesso dos camponeses à terra.

( ) As idéias do texto corroboram a análise de que a estrutura fundiária atual do Brasil
é injusta, no entanto, durante o processo de colonização, há exemplos de medidas,
como a criação das capitanias hereditárias, que visavam impedir a especulação
mercadológica da terra.

( ) O fenômeno do “cercamento dos campos” – vigente na Inglaterra da Revolução
Industrial, como solução para impedir o êxodo rural e as revoltas camponesas –
legou, como principal conseqüência, o aumento vertiginoso das taxas de urbaniza-
ção mundial.

( ) A ação da ala progressista da Igreja Católica, no Brasil, a qual se direciona para a
defesa dos direitos elementares dos pobres e despossuídos – inclusive os chamados
sem-terra – é condizente com as idéias expressas no texto.

( ) A histórica migração interna de nordestino para o Sudeste é fruto, entre outros
fatores, da concentração fundiária forjada no Nordeste brasileiro, desde os tempos
coloniais.

59. Univali-SC Em conseqüência da revolução industrial, a agricultura vem paulatina e per-
manentemente sofrendo grandes transformações. Porém, essas transformações se encon-
tram em estágios diferentes nos vários países do mundo e, também, entre as diversas
regiões brasileiras.

Sobre a agricultura brasileira, é correto afirmar:

a) O café é uma cultura que alterou sua expansão geográfica. Do Paraná, expandiu-se
para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e, atualmente, volta para o Rio de
Janeiro, um dos primeiros estados a cultivar café no Brasil.

b) Nos últimos anos, a expansão geográfica do café chegou ao Paraguai, levada pelos
lavradores brasileiros, conhecidos como “brasiguaios”.

c) A produção de café no Brasil desde seu início sempre esteve dominantemente basea-
da no trabalho assalariado.

d) A cultura do arroz tem no Rio Grande do Sul a maior área produtora nacional (mais de
40%). Outros estados se destacam na produção de arroz (com 10 a 15% da produção).
São eles: Santa Catarina, São Paulo e Bahia.

e) Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil, seguido do Rio Grande do Sul e
do Paraná. Da produção catarinense, 90% vêm de São Joaquim, a “capital nacional da
maçã”. Os demais 10% vêm do município de Fraiburgo, onde é realizada a Festa
Estadual da Maçã.
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60. PUC-RS A expansão do cultivo de soja no Brasil pode ser avaliada por meio da análise
dos seguintes dados:

Brasil (área de lavoura) Soja (área cultivada)

1950 – 19.000.000 ha 1950 – 1000.000 ha

1990 – 55.000.00 ha 1990 – 12.000.000 ha

Sobre a expansão da soja assinale a alternativa incorreta:
a)  a expansão do cultivo da soja, no sul do país, se fez em prejuízo das pequenas propri-

edades;
b) a expansão da soja se fez em detrimento de áreas produtoras de arroz, feijão, mandio-

ca – produtos importantes para a alimentação básica da população brasileira;
c) o cultivo de soja ocupou importantes áreas da fronteira agrícola, com relações de

trabalho assalariadas e objetivando atender ao mercado consumidor externo;
d) a expansão da soja criou condições de preservação ambiental ao alternar suas áreas de

cultivo com áreas do cerrado e florestas tropicais úmidas, além de impedir a prática da
queimada;

e) o cultivo de soja criou, nas áreas centrais do país, um complexo produtivo que envolve
desde o uso de máquinas e insumos agrícolas até a criação de vias mais eficientes de
transporte.

61. U.E. Londrina-PR

“O geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs, em 1967, a divisão regional do Brasil em três regiões
geoeconômicas ou complexos regionais (...). Essa divisão regional tem por base as características
geoeconômicas e a formação histórico-econômica do Brasil. (...)”

ADAS, Melhem. Geografia: O Brasil e sua regiões geoeconômicas.
São Paulo, Moderna. 1996. p. 52 e 67.

Aos complexos regionais da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul, propostos por Geiger,
podem-se atribuir, respectivamente, as seguintes caracterizações:
a) Povoado no período colonial – industrializado – de baixa densidade demográfica.
b) De agricultura tecnificada – de atração de mão-de-obra – de predomínio de população

rural.
c) De pequenas propriedades rurais – de industrialização tradicional – de economia ex-

trativa.
d) De expansão da fronteira agrícola – colonizado através da economia açucareira – o

mais industrializado e urbanizado.
e) De integração dos povos da floresta – de economia agropecuária moderna – de expul-

são de mão-de-obra.

62. UFPR As relações campo-cidade ocorrem não somente no sentido do campo fornecer
os insumos básicos agrícolas para o abastecimento das cidades. O campo tem sido tam-
bém um grande fornecedor de força de trabalho para os centros urbanos. Para muitos
habitantes do campo, migrar para a cidade, antes de ser uma dentre várias opções, é,
quase sempre, a única opção, posto que:
a) os migrantes são concretamente expulsos de suas terras ou saem simplesmente por-

que o que podem obter, nas condições que possuem, não dá para manter sua família;
b) os migrantes abandonam as suas terras em virtude sobretudo da pressão que sobre

eles é exercida com a progressiva elevação dos preços das terras;
c) a cidade exerce sobre os camponeses uma grande atração dado que proporciona me-

lhores condições de vida que, geralmente, os migrantes conseguem na cidade;
d) o campo, além de não apresentar as condições infra-estruturais adequadas para a fixa-

ção do homem, as práticas agrícolas atrasadas e predatórias praticadas pelos campo-
neses degradam facilmente o solo;

e) internamente a cada grupo familiar camponês, o crescimento do número de filhos
sendo superior a ampliação de suas terras impossibilita o sustento de sua família.
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63. UFSC O mapa abaixo mostra um dos aspectos do espaço agrário brasileiro.

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. As setas indicam as tendências da expansão das áreas mais modernizadas da agrope-

cuária.
02. As áreas pontilhadas assinalam que o uso da terra está destinado apenas à pecuária

leiteira.
04. A área em branco representa, grosso modo, espaços onde a agropecuária é pouco

modernizada.
08. A produção agrícola com mais tratores, fertilizantes e herbicidas corresponde à área

pontilhada do Centro-Sul.
16. A grande produção de trigo, laranja, cana-de-açúcar e café do país coincide com a

área em branco do mapa.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

Anuário Estatístico do Brasil, 1995. p.143, IBGE. (adaptado)

BRASIL - USO DA TERRA
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AG RO P E C UÁ R IA
1. E – C – C – E
2. E – E – C – C
3. I, II , III
4. F – V – F – V – F
5. d
6. E
7. b
8. b
9. b

10. d
11. C – E – C – C
12. 03
13. e
14. d
15. d
16. e
17. 63
18. C
19. 01 + 08 = 09
20. C – E – C – E
21. F – V – F – V – F
22. C
23. F – V – V – F – V
24. b
25. 15
26. A padronização tecnológica da agricultura desorganiza os ecossistemas, degradando os

solos e afetando os mananciais e a qualidade da água de rios e lagos.
As sementes usadas em laboratórios são exigentes em termos de água, defensivos e adu-
bos químicos, o que provoca a degradação do ambiente nas áreas agrícolas.
O consumo de defensivos, fertilizantes e combustíveis, que têm por base o uso químico
de substâncias de origem mineral (potássio, calcário, petróleo etc.)

27. c
28. a) No período considerado (1997-99), ocorreu uma diminuição da importação de carne

em nível mundial. Em relação a cada país no gráfico A, aparece o aumento da participa-
ção da China e do Japão na importação mundial de carne e a diminuição da participação
do México e da Rússia.
b) Os mais importantes mercados consumidores de carne bovina in natura e industriali-
zada produzida no Brasil são Estados Unidos e União Européia, que não correspondem
aos maiores importadores mundiais de carne apontados no gráfico A, no ano de 1999,
China e Japão.

29. b
30. F – V – F – V – F
31. a
32. c
33. c
34. c
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35. d
36. b
37. C – C – C – E
38. 01 + 02 + 08 = 11
39. b
40. a
41. c
42. a
43. a
44. b
45. a) A primeira: a posição de destaque do proprietário de terras na fotografia, estando à

frente e no centro em relação aos outros homens; uma segunda evidência é o seu modo
de vestir (melhor padrão de roupa e estando calçado), indicando sua melhor social; e a
segunda: o proprietário é branco e os outros homens são negros.
b) Neste período predominavam formas de trabalho compulsório (a escravidão) e formas
de trabalho não compulsório como, por exemplo, o trabalho assalariado e formas varia-
das de regimes de parceria.
c) A região Sudeste, ligada à cultura cafeeira no Oeste Paulista (imigrante) e no Vale do
Paraíba (escravocrata).

46. a
47. a
48. b
49. e
50. 87
51. c
52. e
53. e
54. D
55. b
56. e
57. c
58. V – F – F – V – V
59. b
60. d
61. d
62. a
63. 13
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1. UFMS Observe a ilustração ao lado:
Os elementos constantes nessa figura re-
tratam os habitantes do Hemisfério Norte
e do Hemisfério Sul, podendo ser expli-
cados

a) pelas múltiplas formas de controle e ex-
ploração econômica historicamente es-
tabelecidas pelo Hemisfério Norte so-
bre a maior parte das regiões do sul do
planeta.

b) pela opção do Hemisfério Norte em
adotar os princípios da Revolução In-
dustrial enquanto que no sul houve
maior empenho em estabelecer uma
economia de base agrícola.

c) pela concentração de jazidas minerais
de valor no norte e da existência de ra-
ras jazidas de minérios valiosos no sul.

d) pela adoção precoce de uma política de controle da natalidade no norte e pela ine-
xistência da mesma política no Hemisfério Sul, ampliando assim o contingente de
pobres.

e) pela articulação de uma sólida proposta de desenvolvimento econômico e social no
Norte enquanto que no Sul tal questão ainda não foi assumida pelos governantes.

2. UFRJ Análises econômicas da estruturação regional demonstram que o espaço geográ-
fico brasileiro está organizado segundo o modelo centro-periferia, característico da fase
atual do capitalismo. Este mesmo modelo é uma arrumação espacial do capitalismo in-
ternacional: países centrais e países periféricos.
A respeito da organização do espaço brasileiro, afirma-se:
I. O centro é formado pelas duas únicas metrópoles nacionais – São Paulo e Rio de

Janeiro.
II. A periferia é constituída por áreas desarticuladas do centro.

III. O grande investimento de capitais no centro, contribui para a dependência da
periferia.

IV. A periferia recebe produtos industrializados do centro.
Estão corretas as afirmativas:

a) I e II d) II, III e IV

b) II e III e) I, II, III e IV

c) I, III e IV

Fonte: FERREIRA, A. C. F. - O mundo
Contemporâneo. 2ª ed., SP, Núcleo.1993

E SPA Ç O G EO G R Á F IC O ,

G E O P O L ÍT IC A ,

E C O NO M IA G L O B A L

G E O G R A F IA
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3. UFBA As diferentes características dos espaços geográficos e suas diversas formas de
ocupação contribuem para a descontinuidade das áreas habitadas e para a constante bus-
ca do homem pela sua auto-realização.
Com base nessa afirmação e nos conhecimentos sobre estrutura e dinâmica populacional
no Brasil e no mundo, pode-se concluir:
01. O século XX apresentou o maior crescimento populacional da história da humanida-

de, chegando, no final da década atual, aos seis bilhões de habitantes, com grande
contribuição das altas taxas de crescimento vegetativo dos países subdesenvolvidos.

02. O tempo médio de vida das populações das nações ricas e pobres continua bastante
desequilibrado porque ainda existem altas taxas de natalidade e baixa expectativa de
vida nos países subdesenvolvidos e baixas taxas de natalidade e alta expectativa de
vida nos países desenvolvidos.

04. Os Estados Unidos receberam grandes levas de imigrantes, após a Segunda Guerra
Mundial, constituídas principalmente de latino-americanos e asiáticos, que assumi-
ram funções no comércio e em serviços, mas não foram suficientemente assimilados
pela sociedade.

08. A Europa Oriental tem recebido milhões de imigrantes, graças às novas tendências
políticas pós-crise socialista, transformaram-se na região que absorve maiores flu-
xos migratórios do planeta.

16. A recente migração de retorno para o Nordeste, apesar de estar diminuindo, é cons-
tituída de nordestinos oriundos da Região Sul, especialmente do Paraná, movidos
pelo alto índice de emprego na Zona da Mata e nas metrópoles nordestinas.

32. A modernização da agricultura no vale do São Francisco foi responsável pela cor-
rente migratória que fez avançar a fronteira agrícola até Centro-Oeste e o Norte do
País.

64. O Amazonas é o Estado que concentra a maior extensão territorial e a maior popula-
ção indígena do País, gerando, esporadicamente, conflitos pelo domínio da terra,
que envolvem garimpeiros, fazendeiros e posseiros.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

4. U.F. Juiz de Fora-MG-Adaptada Partindo-se do pressuposto de que o espaço geográfi-
co é um produto histórico politicamente organizado segundo o interesse dos grupos he-
gemônicos, faça a comparação entre a organização do espaço geográfico no Feudalismo
e a organização do espaço indígena.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NO FEUDALISMO

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INDÍGENA

Fonte: Adaptado de ADAS

Fonte: Adaptado de ADAS
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5. UEPR

“A construção do espaço é obra da sociedade em sua marcha histórica ininterrupta. Mas não
basta dizer que o espaço é o resultado da acumulação do trabalho da sociedade global. Pode-se
dizer isso e ainda assim trabalhar com uma noção abstrata de sociedade, onde não se leva em
consideração o fato de que os homens se dividem em classes. A sociedade se transforma em
espaço através de sua distribuição sobre as formas geográficas, e isto ela faz em benefício de
alguns e em detrimento da maioria: ela também o faz para separar os homens entre si, atribuindo-
lhes um pedaço de espaço segundo um valor comercial: e o espaço-mercadoria vai aos consumi-
dores como uma função de seu poder de compra.”

SANTOS, M. Por uma geografia nova. São Paulo. Hucitec, 1986.

Aplicando esta análise às áreas urbanas brasileiras, coloque V para as verdadeiras e F
para falsas.
( ) O valor do espaço, diferenciado entre as classes sociais, fica evidente pela divisão

presente em muitas cidades nas quais a periferia é ocupada pelos excluídos, con-
centrados nos loteamentos clandestinos e nas favelas.

( ) A violência, subproduto da desigualdade social, provoca a internalização da vida
urbana, isto é, a segregação dos habitantes em ambientes protegidos.

( ) Os condomínios fechados, localizados em espaços privilegiados e arborizados, são
um exemplo da transformação dos espaços verdes em mercadoria: só são acessí-
veis a quem pode pagar.

( ) Na última década, e como conseqüência da globalização, as diferenças entre as
classes têm diminuído, fato comprovado pela socialização do espaço da cidade.

( ) Em grandes centros como Curitiba, os vazios urbanos constituem uma reserva de
valor para a especulação imobiliária, enquanto certas áreas da periferia são intensa-
mente ocupadas.

6. AEU-DF A história mostra que na constituição dos Estados-nação modernos o ideal de
homogeneidade forjou uma cultura nacional que estabeleceu línguas oficiais, padroni-
zou comemorações, festas populares e, principalmente colocou em contato num mesmo
território etnias em busca de um destino comum. Sabendo que a constituição dessas
nacionalidades modernas nem sempre foram legítimas para determinados grupos étni-
cos, julgue os itens, considerando que esse caráter homogeneizador representou a base
dos principais conflitos e guerras regionais espalhados no mundo inteiro.
( ) Nos últimos anos os movimentos separatistas em escala mundial ganharam notori-

edade pelo pacifismo presente nas negociações pela independência.
( ) Um exemplo de pacifismo na luta pró-independência de minorias étnicas é o recen-

te caso do Timor Leste que contou com a intervenção da ONU nas negociações.
( ) Diferentemente do Timor Leste, o movimento nacionalista e separatista na antiga

Iugoslávia, embora recheado de violência dispensou a intervenção de organismos
internacionais no conflito entre cristãos e mulçumanos.

( ) Semelhante ao movimento separatista na antiga Iugoslávia, a questão conflituosa
na Irlanda do Norte tem como pano de fundo divergências religiosas.

( ) Ao estabelecer fronteiras artificiais na África, o colonialismo europeu lançou  as
bases para os atuais conflitos etno-tribais africanos.

7. UFPB/PSS A existência de unidades espaciais denominadas “regiões geográficas” deve-
se à(ao)
a) ocorrência de diferentes posições geográficas, a exemplo de Norte, Nordeste, Sudes-

te, Oeste, Noroeste.

b) necessidade de se dividirem as grandes dimensões da superfície terrestre, no sentido
de facilitar o seu estudo e conhecimento.

c) necessidade de selecionar áreas em desequilíbrio de desenvolvimento, objetivando
políticas de ação governamental.

d) diferenciação espacial, com base nas distintas características presentes nas várias áre-
as do globo.

e) conflito entre algumas regiões do globo, a exemplo do Norte desenvolvido versus Sul
subdesenvolvidos.
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8.UFMS

“O século XX chega ao seu final marcado por grandes transformações mundiais. Essas transfor-
mações podem ser encontradas em praticamente todas as dimensões da humanidade (...). O
mundo contemporâneo rompeu as distâncias, aproximando os povos; uniu e separou nações (...);
disseminou guerras (...)”

OLIVEIRA, A. U. (1998, p. 242)

Sobre essas áreas de conflitos recentes, considere a(s) alternativa(s) correta(s):
01. a Tchetchênia, pertencente à Federação Russa, situa-se no extremo leste asiático e

devido aos seus conflitos internos, tem se desestabilizado, provocando a ira de seus
países vizinhos, principalmente a Mongólia.

02. o Timor Leste é uma ex-colônia portuguesa composta principalmente por população de
origem católica - que prega a sua independência - e de origem islâmica - que defende sua
anexação à Indonésia; tornou-se independente em agosto de 1999, acirrando os conflitos.

04. Kosovo é uma província da Iugoslávia com maioria da população de origem albane-
sa; passou por conflitos com os sérvios - de etnia dominante na Iugoslávia - que
queriam impedir a autonomia dessa província.

08. os principais conflitos da Colômbia estão relacionados a problemas com o narcotrá-
fico, que contribui para a formação de guerrilhas, como a FARC Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia) e o ELN ( Exército de Libertação Nacional).

16. Israel corresponde a uma área conflituosa do Oriente Médio, onde cristãos e mulçuma-
nos digladiam-se há décadas, sendo, esses últimos, liderados por Saddan Hussein.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

9. UFSE/PSS Com a industrialização ocorrida ao longo do século XX, o espaço geográ-
fico brasileiro:
( ) Foi gradativamente se integrando, constituindo um espaço nacional articulado por

rodovias e pelo rápido desenvolvimento do sistema de comunicações.
( ) Abandonou o modelo centro-periferia adotado em todo o século XIX e passou a

constituir-se em economia de arquipélago.
( ) Passou a ser dividido em regiões geográficas desligadas de fatores históricos e cada

vez mais atreladas às características físicas.
( ) Foi reorganizado possibilitando diminuir e, em alguns casos, eliminar as desigual-

dades regionais.
( ) Transformou-se com a adoção de um modelo econômico neoliberal que possibili-

tou a modernização e a melhoria generalizada da qualidade de vida da população.

10. UFF-RJ Para fins de pri-
vatização do sistema de
telefonia fixa, o território
brasileiro foi dividido em
áreas, conforme ilustra o
mapa.
Considerando-se que tal
divisão reflete caracterís-
ticas da formação espacial da sociedade brasileira, afirma-se:
I. A área da Telesp Participações reflete a reunião, em São

Paulo, da maior concentração de capitais do país.
II. As áreas da Telemar e da Tele Centro Sul refletem a antiga divisão do território naci-

onal em regiões de influência, respectivamente, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
III. A distribuição difusa da área da Embratel por todo o território nacional reflete o antigo

papel desempenhado pelo Estado como agente organizador do espaço brasileiro.
IV. As áreas da Telemar e da Telesp Participações refletem e reforçam a antiga divisão

regional do trabalho no país.
Com relação a estas afirmativas, conclui-se:
a) Apenas a I, a II e a III são corretas. d) Apenas a II, a III e a IV são corretas.
b) Apenas a I e a III são corretas. e) Apenas a I, a III e a IV são corretas.
c) Apenas a II e a IV são corretas.

Fonte: O Globo, 28/08/99
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11. UFRJ

Capitanias, Províncias, Estados – embora os nomes das unidades político-administrati-
vas brasileiras tenham mudado com o tempo, a divisão territorial foi pouco alterada até o
século XX. Os projetos de redivisão territorial têm sido freqüentes, mas poucos se con-
cretizaram.
A partir do texto e da observação dos mapas:

a) Apresente um argumento favorável à criação de novos Estados no Brasil.

b) Apresente um argumento contrário.

12. Univali-SC O aprofundamento da recessão e do desemprego gerou uma ampliação do
número de vendedores ambulantes (camelôs) nas áreas metropolitanas, absorvendo, com
isto, a  mão-de-obra ociosa liberada por outros setores. Isto significa:

a) que a parte do PIB criada pelo setor terciário cresceu consideravelmente graças à
liberação de mão-de-obra improdutiva do setor secundário;

b) incremento de produtividade do setor terciário, com respectivo aumento da população
economicamente ativa;

c) que o crescimento da produção de riquezas pelo setor terciário foi maior que o cresci-
mento da força de trabalho engajada no comércio e serviços;

d) uma hipertrofia do setor terciário, pela alta absorção de mão-de-obra barata, com in-
vestimentos limitados de capital e baixa produtividade;

e) que a liberação de trabalhadores para a economia urbana forneceu um estoque de
mão-de-obra barata, mas pouco qualificada, que foi integrada exclusivamente ao co-
mércio, em detrimento do desenvolvimento industrial.

Região
Metropolitana

São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Porto Alegre

Curitiba

Salvador

Recife

Fortaleza

Belém

População

10,6

6,5

2,4

2,1

1,5

1,7

2,0

1,6

1,0

Renda formal
estimada

20,1

10,1

3,1

3,3

2,2

1,9

2,0

1,3

1,0

Poupança

27,6

12,5

3,5

3,1

3,2

1,7

1,7

1,2

0,6

Consumo de
álcool e gasolina

15,8

6,8

3,0

3,3

2,6

1,7

1,8

1,4

0,7

Empregos
formais

19,1

9,4

4,6

3,7

2,7

2,5

2,4

1,9

1,2

REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS:
PESO DE CADA REGIÃO NO TOTAL DO BRASIL - EM %

 Revista EXAME, 20/09/2000.
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13. U. Católica Dom Bosco-MS
A partir da análise da charge e dos conhe-
cimentos sobre a dívida externa brasileira,
suas causas e conseqüências, pode-se afir-
mar:
a) A dívida externa brasileira tem sua ori-

gem no passado colonial, na coloniza-
ção de povoamento e nas relações co-
merciais desfavoráveis.

b) O aumento da dívida externa brasilei-
ra é uma realidade, todavia os emprés-
timos obtidos possibilitam o desenvol-
vimento do país e a consolidação do
parque industrial com elevada tecno-
logia nacional.

c) O gerenciamento da economia brasileira pelo FMI, na década de 80 do século XX,
possibilitou o mais expressivo crescimento da economia em todos os tempos.

d) A intenção de excluir os países pobres da obrigatoriedade de pagamento da dívida
externa não inclui o Brasil, em razão de sua condição de país que participa das dez
maiores potências econômicas mundiais.

e) Os investimentos produtivos estrangeiros, com a globalização financeira, fizeram cres-
cer a dívida externa brasileira visando cobrir os custos desses investimentos.

14. UFBA Com base nos conhecimentos sobre a evolução e a organização do espaço mun-
dial e sobre características de desenvolvimento e subdesenvolvimento, pode-se afirmar:
01. O Brasil possui unidade territorial, apesar de ser um país de dimensões continentais

e de colonização portuguesa, enquanto a América Anglo-Saxônica apresenta grande
fragmentação em conseqüência da colonização espanhola.

02. Os países da América Latina encontram-se bastante endividados, fato que tem pro-
vocado o estrangulamento econômico e reforçado as ingerências externas em suas
economias.

04. A implantação dos  transportes ferroviários da América Latina e da África teve como
objetivo a exportação de matérias-primas, não criando redes de comunicação entre
diferentes países.

08. O Continente Africano apresenta uma grande quantidade de conflitos internos, re-
sultantes da colonização européia que aproximou grupos tradicionalmente antagôni-
cos e separou grupos coesos, dificultando a integração dentro de cada país.

16. Japão e Israel são os únicos países desenvolvidos do Hemisfério Sul, graças à alta
tecnologia e à ausência de problemas físicos nos seus espaços agrários.

32. Alguns países, após a Revolução Industrial, ao especializarem-se na produção indus-
trial, praticamente impuseram a condição de produtores de alimentos e de matérias-
primas a grande número de nações, definindo a divisão internacional do trabalho.

64. A transformação da Rússia em União Soviética consistiu somente numa mudança de
nome, sem anexação de novos territórios, e, segundo o governo soviético, os traba-
lhadores rurais eram a classe social mais importante da sociedade.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

15. UFPB/PSS A fase atual da história da humanidade é marcada por mudanças no espaço
geográfico, denominado por alguns autores como “meio técnico-científico”. Nos países
subdesenvolvidos, essa nova onda provocou:

a) melhor distribuição de renda.

b) acentuada redução das migrações.

c) amplo acesso pelas populações, principalmente as mais pobres, aos meios técnico-
científicos.

d) elevação nos preços dos produtos primários.

e) aumento do número de desempregados nas cidades.
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16. UFF-RJ
As ações militares, envolvendo a
OTAN e a Sérvia na disputa pelo con-
trole da região de Kosovo, marcaram
um novo quadro geopolítico no cená-
rio internacional. Isto fica evidente ao
se constatar:

a) a intervenção decisiva do Conselho
de Segurança da ONU, evitando a
eclosão de conflitos entre os sérvios
e demais povos dos Bálcãs;

b) a fragilidade dos estados europeus,
sobretudo da França e da Inglaterra,
que se recusaram a participar das ações militares contra o Estado Sérvio;

c) a participação militar direta da Hungria, Polônia e Romênia, países eslavos que in-
gressaram, recentemente, na Organização do Tratado do Atlântico Norte;

d) o fortalecimento da hegemonia militar dos EUA a partir do alargamento das interven-
ções militares da OTAN e do enfraquecimento político do Conselho de Segurança da
ONU;

e) a criação de uma aliança político-militar paneslava com o objetivo de defender a Eu-
ropa Oriental, reunindo a Iugoslávia, a Sérvia e a Rússia.

17. UFPR A integração de cidades contíguas e a expansão da economia terciária num inter-
relacionamento contribuem de maneira decisiva para a formação:

a) dos cinturões de favelas no espaço rural amazônico;

b) das regiões metropolitanas brasileiras;

c) das chamadas zonas portuárias no Nordeste especialmente;

d) de aglomerados populacionais de natureza étnica no Sul;

e) de grandes núcleos fabris no centro das grandes cidades do Centro-Sul.

18. UFPR

“As cidades sempre tiveram uma enorme relação com o espaço econômico. A maior parte dos
grandes negócios do país é realizada em algumas delas. Em suma, quase tudo o que acontece de
mais importante na vida nacional está, de alguma maneira ligado a elas.”

Adaptado da revista EXAME, 20/09/2000.

Com base nos conhecimentos sobre as regiões metropolitanas brasileiras e as cidades
que as compõem e nas informações contidas na tabela abaixo, coloque V para as verda-
deiras e F para as falsas:
( ) Os valores mais expressivos dos indicadores da economia brasileira estão na região

Sudeste.
( ) Apesar do crescimento recente de Curitiba e de outras metrópoles, São Paulo con-

tinua sendo a área de maior concentração econômica do país.
( ) As regiões metropolitanas do Nordeste têm um comportamento econômico seme-

lhante ao das regiões metropolitanas do Sudeste, quando se comparam população e
poupança.

( ) Como a qualidade de vida de uma população se mede por sua renda, São Paulo é,
no Brasil, a região metropolitana com os melhores indicadores sociais.

( ) A influência das regiões metropolitanas no conjunto da economia brasileira é in-
significante.

( ) Pelo seu tamanho e sua integração, as cidades que compõem as regiões metropoli-
tanas do Sul do país transformaram-se em megalópoles.

( ) Embora o percentual de população das regiões metropolitanas seja significativo
em relação à população absoluta brasileira, está ocorrendo uma desconcentração
populacional devido à multiplicação de cidades de porte médio.

Fonte: Revista Sem Terra, Ano II, nº 7, abr/mai/jun 99
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19. UnB-DF

Nos anos 90, no contexto das mudanças internacionais e dos processos de reestruturação e
liberalização das economias na América Latina, tanto o conceito como a realidade de integração
foram modificados drasticamente.

Alícia Frahmam Cooperacion política e integración latinoamericana ex los 90. Flacso. Santiago. Chile. 1996.

Considerando o trecho, relacionado às transformações ocorridas na América Latina na
última década, julgue os itens seguintes.
( ) As ações visando à integração e à cooperação econômica, política e social entre os

países latino-americanos são recentes, avançando principalmente após a democra-
tização dos regimes de governo.

( ) As dificuldades de integração e formação de uma comunidade das nações
latino-americanas possuem causas econômicas e políticas, como o crescente
endividamento externo, que revela uma grande vulnerabilidade ao capital in-
ternacional.

( ) A integração de mercados no MERCOSUL é desvantajosa para as empresas trans-
nacionais americanas e européias instaladas na região, devido aos acordos comer-
ciais entre os países membros.

( ) A desvalorização cambial brasileira teve conseqüências quanto à manutenção da
estabilidade do MERCOSUL, devido, principalmente, à desestabilização das ex-
portações entre Brasil e Argentina.

20. UnB-DF Acerca da estruturação geral do território brasileiro, desde a década de 70, do
modelo de desenvolvimento a partir de então adotado e das conseqüências da adoção
desse modelo, julgue os seguintes itens.
( ) O desenvolvimento brasileiro, marcado pela dualidade geográfica centro/periferia,

é conseqüência de um modelo de crescimento econômico concentrado no plano
econômico e centralizado no plano político.

( ) Como estratégia para reduzir as disparidades regionais, a economia brasileira es-
truturou-se no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) voltado para o mercado
interno.

( ) A divisão regional do trabalho no Brasil está orientada pelo crescimento urbano/
industrial que resulta na profunda dicotomia entre o Centro-Sul, mais desenvolvi-
do, e o Norte-Nordeste.

( ) As transformações aceleradas da sociedade nos últimos trinta anos estão associa-
das ao intenso processo de urbanização, à ampliação do mercado de trabalho e à
ampla atuação do Estado nesse processo.

21. Sobre grandes acontecimentos da geopolítica mundial, pode-se afirmar:
01. A Guerra da Coréia, na década de sessenta deste século, unificou o país sob o regime

capitalista, enquanto o Vietnã, situado no Extremo Oriente, continuou dividido ide-
ologicamente.

02. O Oriente Médio corresponde a uma encruzilhada de três grandes religiões – isla-
mismo, judaísmo e cristianismo – e é uma região marcada pelos conflitos árabe-
israelenses e cristão-muçulmanos, dentre outros.

04. O racismo e a xenofobia (ódio ao estrangeiro) despontam em alguns países da Euro-
pa Centro-Ocidental, enquanto ódios étnicos e movimentos separatistas são proble-
mas que ocorrem, sobretudo, na península Balcânica e na Rússia.

08. A África constitui um palco de freqüentes lutas tribais, em decorrência das
diversas etnias existentes, cuja convivência foi imposta pelos colonizadores
europeus.

16. A autonomia da província de Quebec, no Canadá, ocorrida na última década, foi
resultantes de um projeto de independência vitorioso em plebiscito.

32. A OTAM, aliança, militar formada por países direta ou indiretamente ligados
ao Atlântico Norte, sobreviveu ao Pacto de Varsóvia, extinto ao término da
Guerra Fria.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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22. UFBA
A análise do mapa e os conhecimen-
tos sobre o mundo pós-Segunda
Guerra Mundial permitem concluir:
01. A bipolaridade Leste-Oeste tinha

um dos pontos de divergência na
economia planificada defendida por
E e na economia de mercado de A.

02. A política armamentista praticada
em F, no início da Guerra Fria, fez
desse país um grande aliado de A.

04. C e D na Guerra Fria, foram, res-
pectivamente, zonas de influência de A e de E.

08. Rivalidades ocorridas em G foram utilizadas por A e E para expandir suas influênci-
as, possibilitou, também, a aquisição de mercados para o complexo industrial bélico
desses países.

16. E investiu grandes recursos em B, além de fazer outras concessões devido à posição
estratégica de B em relação a A.

32. A economia, em E, atingiu alto nível de modernização tecnológica nas três últimas
décadas do século XX, com exceção dos setores aeroespacial e militar.

64. O crescimento econômico de alguns países, nos anos 70 e 80 do século XX, como
aconteceu em F, contribuiu para a construção da nova ordem considerada multipolar.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

23. U.F. Triângulo Mineiro-MG Considere as afirmações sobre o Nafta.
I. A criação do Bloco ocorreu ainda na década de 70 como forma de neutralizar a Guerra Fria.

II. O Bloco representou uma estratégia norte-americana para reduzir a imigração mexicana.
III. Pode-se considerar a criação do Bloco um primeiro passo para a formação da ALCA

que abrangerá toda a América.
IV. O Bloco, liderado pelos Estados Unidos, tem outros dois integrantes com caracterís-

ticas econômicas semelhantes.
Estão corretas somente:

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

24. Cefet-PR

“Com certeza, nessa primeira metade do século, as atividades urbanas haviam perdido qual-
quer vínculo com a natureza; de há muito se encontram subordinadas ao tempo abstrato, ao dia
implacavelmente dividido em 24 horas. (...) Ela arranca o homem da lógica da natureza, dos dias
de duração variada de acordo com as tarefas a cumprir no decorrer das diversas estações do ano
e ao introduzir ao tempo útil do patrão, o tempo abstrato e produtivo, o único concebido como
capaz de gerar abundância e riqueza.”

BRESCIANINI, M. S. M. Londres e Paris no Século XIX.

O texto refere-se:
a) à sociedade industrial, produtora de uma tecnologia e um domínio sobre a natureza

que subverteram o seu ritmo, impondo o tempo do trabalho, o tempo produtivo;

b) ao tempo transcorrido, com uma nostalgia da vida sem pressa, das paisagens bucóli-
cas e de um tempo perdido na memória e na saudade;

c) à ficção do próximo século, quando a globalização possibilitará um intercâmbio entre
os países, anulando o tempo do dia de 24 horas. É o homem-máquina, escravo do
tempo e do trabalho, com 24 horas de produção de riquezas;

d) à rotina enfrentada pelos trabalhadores das grandes cidades nos movimentos migrató-
rios pendulares da periferia distante para as fábricas, gastando, às vezes, até 4 horas/
dia do seu tempo com os deslocamentos casa/trabalho;

e) ao processo de expansão da malha urbana nas metrópoles, onde a natureza não se faz
necessária e nem presente e até o lazer é orientado pelos meios de comunicação. É a
sociedade do consumo, do fascínio e dos produtos descartáveis.
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25. UEL-PR

“Ainda que a indústria seja a forma através da qual a sociedade apropria-se da natureza e
transforma-a, a industrialização é um processo mais amplo, que marca a chamada Idade Contem-
porânea, e que se caracteriza pelo predomínio da atividade industrial sobre as outras atividades
econômicas. Dado o caráter urbano da produção industrial (produção essa totalmente diferencia-
da das atividades produtivas que se desenvolvem de forma extensiva no campo, como a agricultu-
ra e a pecuária) as cidades se tornaram sua base territorial, já que nelas se concentram capital e
força de trabalho.”

SPÓSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. São Paulo. Contexto, 1988, p. 43.

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

a) A industrialização é um processo que ocorre somente em grandes cidades.

b) A base territorial da produção industrial são as cidades, pois nelas se concentram
capital e força de trabalho.

c) As cidades da Idade Contemporânea devem sua existência exclusivamente às ativida-
des industriais.

d) Em todas as grandes cidades da Idade Contemporânea, as atividades industriais con-
centram-se estrategicamente no perímetro central, junto à área de comércio.

e) A industrialização é um processo que ocorre somente nas cidades do mundo desen-
volvido.

26. UFGO-modificada A charge a seguir, publicada na folha de S. Paulo, em 12 de maio de
99, ironiza os erros cometidos pela OTAN durante os bombardeios à Iugoslávia, justifi-
cados com a alegação de que o organismo não dispunha de mapas atualizados sobre a
área.

“Navegador para piloto! Lança bombas!” diz o agen-
te da CIA num biplano da Primeira Guerra e usando
um mapa do Império Otomano. Ele orienta ataque da
Otan à Iugoslávia, em charge do “The Washington
Post”.

De acordo com a ilustração e com o que se sabe
sobre esse assunto, julgue os itens a seguir:
( ) o conhecimento do espaço geográfico,

expresso por meio dos mapas e cartas, re-
presenta uma forma de poder, a serviço de
quem o detém;

( ) o espaço geográfico está em permanente
transformação, o que inviabiliza sua representação mediante mapas e cartas;

( ) a Iugoslávia imprimiu mapas com erros propositais, o que levou aos enganos nos
alvos dos bombardeios;

( ) os mapas são representações da realidade e, como tal, não trazem todos os aspectos
existentes no mundo real, mas apenas aqueles julgados relevantes por quem os
elabora.

27. Faculdades Integradas de Vitória-ES

“Atrelado à locomotiva americana, que não para de crescer, o país passou a produzir, vender e
se desenvolver, enquanto outras nações da América Latina andavam de lado. Existem problemas
também. Muitas áreas rurais não dispõem de água potável, a produção agrícola é medíocre. (...)
Além disso, de tudo o que vende para o exterior, cerca de 80% vão para os Estados Unidos. Uma
dependência exagerada.”

Veja. 26/04/2000.

Identifique o país e o bloco econômico que o une aos Estados Unidos:

a) México – Alca d) Chile – Nafta

b) México – Nafta e) Canadá – Alca

c) Chile – Apec
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28. Univali-SC A repartição das indústrias no mundo apresenta um contraste fundamental:
de um lado, um pequeno número de países dispõe de uma gama completa de atividades
industriais; do outro, o resto do mundo, onde a indústria moderna não existe ou se apre-
senta apenas embrionária.
Sobre a distribuição de indústria do mundo, podemos afirmar:
I. A indústria dos países desenvolvidos capitalistas está voltada, sobretudo, para a pro-

dução de bens de capital, enquanto a dos países socialistas volta-se, fundamental-
mente, para a de bens de consumo.

II. Os novos países industriais da Europa, agrupados no Mercado Comum Europeu, con-
seguem fazer frente às antigas potências industriais do século XIX, superando-as e
ganhando-lhes o mercado consumidor.

III. A maioria dos países subdesenvolvidos é caracterizada pela insuficiência, ou mesmo
ausência de indústrias modernas, sobretudo daquelas voltadas para a produção de
equipamentos.

IV. Na maioria dos países subdesenvolvidos, a industrialização é uma conseqüência da
expansão do setor de exportação, que exige beneficiamento e muitas vezes transfor-
mação de produtos.

Assinale o item correto:

a) I e II estão corretas.

b) III e IV estão corretas.

c) II e IV estão corretas.

d) I e III estão corretas.

e) II e III estão corretas.

29. UFPR A ciência e a tecnologia têm sido sobretudo revolucionárias neste final de século.
No âmbito da geografia, a Revolução Científica e Tecnológica (R C & T) tem ensejado a
reestruturação do espaço econômico e político mundial uma vez que:

a) os avanços científicos e tecnológicos estão criando uma nova geografia industrial,
apoiada na miniaturização, na montagem das economias de escala e na possibilidade
de se concentrar os processos produtivos em fases e em lugares restritos do espaço
mundial, sem perder a rentabilidade nem a eficiência;

b) os avanços científicos e tecnológicos têm produzido mudanças importantes no plano
dos transportes. As inovações tecnológicas e de gestão nas diferentes variedades de
transportes representam uma notável ampliação no curto de transportes ou nas limita-
ções impostas pelo espaço e pela distância;

c) os avanços científicos e tecnológicos têm proporcionado uma drástica ampliação no
custo de transmissão de imagens que faz com que o contato face a face seja agora
mediatizado por aparelhos eletrônicos;

d) os avanços científicos e tecnológicos estão criando um novo padrão de distribuição de
capital e trabalho a nível mundial. As possibilidades de alocação de investimentos e
empregos ligam-se diretamente às vantagens locacionais (comparativas e competiti-
vas) oferecidas pelos lugares.

e) os avanços científicos e tecnológicos tem possibilitado a transnacionalização das
relações econômicas. A desconcentração espacial dos investimentos e empregos
está sendo substituída pela concentração espacial ou geográfica de produção em
nível mundial.
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30. UFMS Participação de alguns países no total do comércio mundial:

Com base em seus conhecimentos sobre a formação de blocos econômicos e analisando
o quadro ao lado, é correto afirmar que
01. as características sócio-econômicas do Canadá e sua relação com a economia ameri-

cana o torna o segundo maior exportador do NAFTA.
02. considerando o agrupamento de países em blocos econômicos e os dados do quadro,

a participação do conjunto dos países da APEC - Cooperação Econômica Ásia-Pací-
fico no comércio mundial será superior à participação do NAFTA.

04. a instalação de empresas americanas em território mexicano com o objetivo de apro-
veitar o custo da força de trabalho e a presença do México no NAFTA são fatores
que contribuem para o índice de participação desse país.

08. a participação no comércio mundial reflete a expressão das exportações dos pa-
íses, o que exige setores capazes de atender a economia mundial com preços
competitivos.

16. os países com maiores índices de participação, considerando os apresentados, loca-
lizam-se na América do Norte e fazem parte do NAFTA.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

31. UFBA Entre os fatos históricos que marcaram a economia mundial contemporânea nos
séculos XIX e XX, podem ser indicados:
01. Expansão do capitalismo no mundo, decorrente, entre outros fatores da saturação

dos mercados europeus, o que levou à estruturação da política imperialista.
02. Avanço da Revolução Industrial, nos setores da exploração do petróleo, da siderur-

gia, dos transportes e das comunicações, influindo diretamente na expansão dos
modelos sociais e culturais do capitalismo do mundo.

04. Crise financeira de 1929, relacionada a especulação e à superprodução industrial
norte-americana, acelerando a falência do capitalismo liberal.

08. Concretização, durante sete décadas do século XX, do socialismo real, decorrente
da implantação do estatismo econômico na União Soviética, marcando uma mo-
dalidade econômico-social que se opunha à ideologia e aos valores do mundo ca-
pitalista.

16. Crise provocada, em 1973, pelo boicote dos países produtores de petróleo ao merca-
do mundial, ameaçando o equilíbrio dos países industrias, especialmente europeus e
norte-americanos, dependentes do petróleo exportado pelos países árabes.

32. Superação da Guerra Fria, crise do mundo socialista e avanço da globalização, im-
pulsionando a formação de blocos econômicos transnacionais, buscando a supera-
ção das barreiras protecionistas e o fortalecimento do livre mercado.

64. Especialização crescente da tecnologia no mundo contemporâneo, possibilitando a
integração dos países do Hemisfério Norte com os do Hemisfério Sul e diminuindo
os descompassos entre pobres e ricos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

País

Argentina

Brasil

Canadá

Estados Unidos

México

Uruguai

%

0,4

1,0

3,5

13,5

1,7

0,1

Fonte: “The Economist”, 1998
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32. UFRJ A ocupação de que trata o mapa ao lado
resultou:

a) do interesse comercial americano no Pacífico;

b) da expansão do capitalismo após a Segunda
Guerra;

c) da preocupação americana ante à ameaça da ex-
pansão socialista;

d) do interesse militar americano em cercar o Vietnã;

e) do interesse comercial americano no Índico.

33. UFPG-PR Os maiores efeitos do processo de globalização são percebidos no mercado
financeiro internacional, onde as atividades financeiras dos países se interrelacionam,
formando o mercado mundial. A respeito deste tema, assinale o que for correto.
01. Uma das bolsas de valores mais movimentadas da Ásia é a da China. O yuan, acom-

panhando o crescimento econômico chinês, tornou-se a moeda mais procurada por
países da região do Extremo Oriente e Oceania, substituindo, em alguns casos, o
dólar como reserva monetária.

02. A City de Londres, que comanda o Euromercado, foi até a II Guerra Mundial o
centro financeiro do império britânico e do mundo. Hoje, o dólar é a base de referên-
cia da economia mundial e a Bolsa de Nova Iorque (Wall Street) é a sede mais im-
portante desta moeda.

04. A base da atual organização financeira mundial foi estabelecida pela Conferência de
Bretton Woods (EUA, 1944), em que foram apresentadas estratégias para a recupe-
ração da economia mundial pós-guerra, com a criação do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e o Banco Mundial.

08. Entre os fatores mais relevantes para o avanço das relações financeiras mundiais está
o enorme desenvolvimento das áreas de telecomunicações e informática, que permi-
te a comunicação instantânea, 24 horas por dia, entre todos os mercados e centros
financeiros do mundo.

16. Mesmo com todo o dinamismo financeiro, a maioria dos países ainda está fechada
ao fluxo de capital externo, e muitos governos ainda mantêm um forte controle sobre
a movimentação de capitais em seus territórios.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

34. UFPR A globalização e regionalização (formação dos blocos) são dois processos, a um
só tempo, antagônicos e complementares, que evidenciam aspectos diferentes da rees-
truturação do espaço mundial.
a)  a globalização é um processo impulsionado por iniciativas econômicas e a regionali-

zação é um processo político;

b) a globalização ajuda a fomentar as forças competitivas, a regionalização induz a libe-
ração e a transnacionalização das forças de mercado;

c) a globalização e a regionalização, representam desafios duplamente para os países
subdesenvolvidos. De um lado, geram oportunidades para o fortalecimento e a inter-
dependência entre as nações, de outro lado, quando conjugados esses processos, po-
dem significar a “inclusão involuntária para muitos países”;

d) a globalização é um processo impulsionado por iniciativas políticas e a regionalização
é um processo eminentemente econômico;

e) a globalização é um processo que impulsiona a integração e a interdependência entre
as nações enquanto a regionalização implica a desintegração das relações econômi-
cas, políticas e culturais entre as nações.

Países da Ásia e Oceania que sofreram ocupação
dos EUA  (após a Segunda Guerra Mundial).

DIDRON, Michael & SEGAL, Ronald, op. cit.
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35. AEU-DF-modificada No caso brasileiro a modernização da economia pós Segunda
Guerra Mundial promoveu enormes mudanças no âmbito espacial e cultural, condu-
zindo o país à urbanização e à padronização do consumo, de comportamentos soci-
ais, de valores e de padrões de vida. Sabendo que tais transformações e rupturas
impuseram e deram ao Brasil uma nova configuração sócio-cultural, julgue os itens,
considerando que esse processo proporcionou uma integração do território nacional
tornando-o mais fluido.
( ) Através da indústria do disco foi possível integrar o país através das “paradas de

sucesso” em que as mesmas músicas puderam ser ouvidas sumultaneamente nos
diversos pontos do país.

( ) Da música caipira, do samba e do frevo, “as paradas de sucesso” impuseram o
estilo sertanejo, o pagode e o axé music, novos gêneros musicais de apelo fácil.

( ) Divergindo de todo e qualquer padrão estético, o jovem identificado com o rock,
diferencia-se dos demais, na medida em que assume um modo de vestir, andar,
falar ou agir próprio.

( ) A padronização do consumo se materializa nas semelhanças das lojas localizadas
nos shopping centers.

36. UFSE Para se entender a atual regionalização do mundo é necessário, dentre outros
procedimentos, estudar:

a) a evolução da economia planificada e comparar os diferentes processos de industriali-
zação em curso;

b) as diferenças entre os tipos de uso da terra no mundo e analisar o processo de esvazi-
amento econômico do mundo socialista;

c) a distribuição espacial da população mundial e definir os principais critérios para
determinar o nível tecnológico industrial;

d) a crise do sistema socialista e analisar a crescente oposição socioeconômica entre o
Norte e o Sul;

e) as características da globalização é comparar a estrutura da população economica-
mente ativa dos países.

37. UECE Há múltiplas modalidades de regionalizar o mundo. Uma dessas baseia-se no
agrupamento de países que formam grandes mercados regionais. Desse mundo, o mundo
está assim regionalizado:

a) América do Norte e do Sul, Europa Ocidental, Oriente Médio, Extremo Oriente e
Oceania

b) Países desenvolvidos e subdesenvolvidos

c) Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo

d) NAFTA, APEC, MERCOSUL, CEI, COMESA, dentre outros.

38. PUC-PR As indústrias multinacionais, que invadiram todas as partes do mundo espe-
cialmente a partir do final da II Grande Guerra, estão entre os responsáveis pela atual
interligação dos pólos econômicos do mundo, conhecida como Globalização e pela
chamada Revolução Técnico-Científico, Revolução Industrial. O sistema “just-in-time”
é uma das principais características do atual mercado de consumo, que exige constan-
tes modificações e criação de novos modelos. O “just-in-time” trata especificamente:
a) da melhoria da mão-de-obra, especialmente no caso da indústria automobilística;
b) do controle de qualidade dos produtos desde a produção até a embalagem;
c) da eliminação de estoques, fornecendo a mercadoria no momento e quantidade

certos;
d) da produção de manufaturados em grande escala em sistemas integrados de fabri-

cação;
e) da racionalização das atividades mineradoras, particularmente no Terceiro Mundo onde

costumam ser artesanais e cíclicas.
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39. Unifenas-MG Num momento de intensa internacionalização financeira, ocorre, por outro
lado, um fortalecimento de blocos regionais. Na América, podemos destacar dois gran-
des blocos regionais em pleno funcionamento, que são:

a) Pacto Andino e Alca.

b) Mercosul e Alca.

c) Alca e Nafta.

d) Nafta e Mercosul.

e) Mercado Comum Europeu e Mercosul.

40. UEL-PR

“Sejamos mais claros: os instrumentos atuais da universalização, dos quais costumamos
dizer que eliminam o tempo e reduzem o espaço, só realizam esse milagre para alguns!
Quantos, na realidade, podem beneficiar-se das facilidades de contato criadas à escala
mundial pelo avião ou pelo telefone? Quantos, igualmente, podem ter acesso à difusão de
um saber multiplicado e universalizado? As próprias estradas de rodagem, que se expan-
dem dentro de cada país e as próprias ruas dentro de cada cidade, somente são utilizadas
por alguns.”

SANTOS, M. Por uma Geografia nova: da crítica da Geografia a uma Geografia crítica. São Paulo. Hucitec, 1986, p. 170.

Sobre a universalização ou globalização discutida pelo geógrafo Milton Santos, é correto
afirmar:

a) Com a universalização, não muda a organização do espaço.

b) Com a universalização, a discriminação entre os indivíduos está desaparecendo, jun-
tamente com as distinções de classe social.

c) Como as pessoas de menor poder aquisitivo têm hábitos de vida mais simples,
não há razão para que elas participem dos benefícios trazidos pelas inovações
tecnológicas.

d) A utilização dos meios universais de comunicação relaciona-se diretamente com a
soma de poder que cabe a cada indivíduo.

e) A modificação do espaço geográfico, tendo como uma das causas a universalização, é
sempre maléfica.

41. UFRN As limitadas trocas comerciais levadas a efeito no interior dos países subdesen-
volvidos têm como razões principais:

a) mercado interno e constituição de megablocos regionais;

b) dependência de capitais e submissão tecnológica aos países desenvolvidos;

c) processo de globalização e retração de monopólios dos países desenvolvidos;

d) baixa população absoluta e má distribuição de renda.

42. UFSE A substituição do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) pela OMC (Or-
ganização Mundial do Comércio) a partir de 1995 refletiu um dos principais aspectos da
economia mundial na última década. Trata-se:

a) do crescimento da produção industrial nos países do Sul, pela implantação de “plata-
formas de exportação” em alguns países africanos.

b) do fim das barreiras à livre circulação de mercadorias capitais e mão-de-obra entre
países de economia industrial e países agroexportadores.

c) da expansão do comércio e da circulação de mercadorias entre países e grupos de
países, devido à diminuição das barreiras alfandegárias.

d) da diminuição das diferenças na estrutura econômica entre países ricos e pobres pela
intensificação do intercâmbio comercial.

e) da preocupação, nos países ricos, com a qualidade dos produtos e as condições de
trabalho existentes nos países pobres.
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43. UFMS Em 1914 ficou pronta a obra que revolu-
cionou a geografia dos transportes na época, So-
bre essa obra, indicada no mapa, é correto que:
01. trata-se do Canal de Suez - uma ligação cons-

truída para permitir a navegação de embar-
cações européias até o Golfo Pérsico, região
estratégica no fornecimento do petróleo du-
rante a Primeira Guerra Mundial.

02. é um canal de importância regional restrita à
América Central porque permite a comuni-
cação marítima dos países da costa oeste com
os países da costa leste, todos exportadores
de produtos primários, como café, cana-de-
açúcar e banana.

04. trata-se da ligação do Oceano Pacífico com
o Oceano Atlântico através de um complexo
sistema de eclusas, concluído pelos Estados
Unidos, que foi o maior interessado na redu-
ção das distâncias por via marítima.

08. o mapa representa o Canal do Panamá, que permite o transporte de mercadorias do
portos da costa leste norte-americana para os países asiáticos valendo-se dos custos
competitivos do transporte marítimo e da redução das distâncias.

16. trata-se da ponte rodoferroviária construída pela Colômbia no início da Segunda
Guerra Mundial.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

44. PUC-RJ A partir da década de 70, o modelo de desenvolvimento capitalista passa por
grandes transformações. Assinale a alternativa que não indica uma dessas transforma-
ções.

a) A competição internacional gera megafusões entre empresas.

b) As relações com os países periféricos são espacialmente seletivas.

c) As relações de trabalho são cada vez mais diversificadas e individualizadas.

d) As empresas se caracterizam por uma maior rigidez de gerenciamento.

e) O trabalho é consideravelmente enfraquecido na sua relação com o capital.

45. UEPG-PR

“Preocupadas com os perigos da globalização sobre a qualidade de vida, 32 cidades italianas se
juntaram num movimento destinado a preservar o modo de vida tranqüilo de seus cidadãos. Trata-
se do movimento Cittaslow (uma mistura de italiano e inglês que poderia ser traduzida por cidade
lenta), que pretende proteger as características que fazem das pequenas cidades do país lugares
atrativos a quem busca calma e tranqüilidade, além de hospitalidade e comida de ótima qualidade.”

Jornal Folha de São Paulo. 13/08/2000. Caderno Mundo. p. A-25.

Considerando o enunciado e o fenômeno da globalização, é incorreto afirmar que:
01. é assumido como um processo de densificação de redes mundiais, mercantis e finan-

ceiras, controladas por gigantescas empresas, presentes em praticamente todos os
territórios;

02. o capitalismo move-se dissolvendo a durabilidade dos bens;
04. as mutações culturais, derivadas da globalização, são, com freqüência, rotuladas de

pós-modernidade;
08. a educação de qualidade é cada vez mais inacessível;
16. a difusão de notícias realmente informa as pessoas;
32. o clamor antiglobalização fez-se ouvir em Seatle, em dezembro de 1999, em Wa-

shington em abril deste ano, e, de novo, em setembro, ressoa, na reunião do FMI/
Banco Mundial, em Praga;

64. existem poucas mazelas imputáveis ao presente processo de globalização.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

ESCALA
0     1300
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46. UFRS (adaptada) Participação de alguns países no total
do comércio mundial:
Com base em seus conhecimentos sobre a formação de
blocos econômicos e analisando o quadro ao lado. Julgue
os itens abaixo.
01. as características sócio-econômicas do Canadá e sua

relação com a economia americana o torna o segundo
maior exportador do NAFTA;

02. considerando o agrupamento de países em blocos eco-
nômicos e os dados do quadro, a participação do con-
junto dos países da APEC - Cooperação Econômica Ásia-Pacífico no comércio mun-
dial será superior à participação do NAFTA;

04. a instalação de empresas americanas em território mexicano com o objetivo  de apro-
veitar o custo da força de trabalho e a presença do México no NAFTA são fatores
que contribuem para o índice de participação desse país;

08. a participação no comércio mundial reflete a expressão das exportações dos países, o
que exige setores capazes de atender a economia mundial com preços competitivos.

16. os países com maiores índices de participação, considerando os apresentados, loca-
lizam-se na América do Norte e fazem parte do NAFTA.

47. UFBA/PSS Dentre os conjuntos de países listados abaixo, faz parte da realidade típica
daqueles considerados desenvolvidos o conjunto formado pelos países:
a) Alemanha, Suécia, Suíça, Islândia e Luxemburgo.
b) Canadá, Japão, Itália, França e Nicarágua.
c) Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Espanha e Bolívia.
d) Brasil, Argentina, México, Chile e Paraguai.
e) Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Albânia.

48. PUC-RJ Ocorrem hoje mudanças na legislação e na distribuição setorial e espacial do
trabalho. Qual das afirmativas é falsa com relação às tendências do mercado de trabalho,
no Brasil:
a) Redução do número de pessoas ocupadas no mercado informal de trabalho.
b) Adoção da “demissão temporária” e da “demissão voluntária”.
c) Transferência de postos de trabalho do setor industrial para os setores de comércio e serviços.
d) Redução no número de empregos nos bancos e na indústria automobilística em virtu-

de da automação.
e) Redução da oferta de empregos nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.

49. PUC-PR Surgiu em 1994, tendo como principal articulador o presidente americano.
Sua atuação possivelmente se contraporia às atividades da gestão está previsto para 2005,
atingindo todos os países do continente, em um mercado único, com exclusão de Cuba.
O texto refere-se à:

a) ALADI b) SIVAM c) SUDAM d) NAFTA e)  ALCA

50. UFM-PR Em relação à União Européia (UE), conhecida também como Comunidade
Econômica Européia (CEE), assinale o que for correto.
01. O tratado de Maastricht, celebrado na década de 90, desencadeou várias fusões de

empresas inglesas, francesas, italianas e alemãs, dentre outras.
02. Os produtos, pessoas, serviços e tecnologia circulam entre todos os países, sem res-

trições ou taxação alfandegária.
04. É uma comunidade que reúne consumidores de alto poder aquisitivo.
08. O conceito de “cidadão europeu” tem tendência a superar as cidadanias nacionais.
16. O Euro é a moeda única que circula desde a assinatura do tratado de Maastricht.
32. A sua origem está ligada à organização regional anterior, conhecida, no Brasil, por

Mercado Comum Europeu, e que era composto, inicialmente, pelos seguintes paí-
ses: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha e Itália.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

País

Argentina

Brasil

Canadá

Estados Unidos

México

Uruguai

%

0,4

1,0

3,5

13,5

1,7

0,1

Fonte: “The Economist”. 1998.
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51. UFSE Considere os textos apresentados abaixo.

“Imagine um prédio à prova de fogo e de inundação, onde nunca falte energia elétrica nem
água. E que ainda abrigue tecnologias de última geração para armazenamento e transmissão
de dados. (...) Esse é o Data Center que a empresa americana OptiGlobe acaba de inaugurar
em São Paulo. (...) Quem vai usar tudo isso? Por enquanto a OptiGlobe fechou contratos com
25 empresas.”

Adaptado de Revista Infoexame. ano 15, 176. São Paulo: Abril, 2000, p. 106-7.

“Sem a aceleração contemporânea, a competitividade que permeia o discurso e a ação dos
governos e das grandes empresas não seria possível, nem seria viável sem os progressos técnicos
recentes e sem a correspondente fluidez do espaço.”

SANTOS, Miltons. Técnica, Espaço e Tempo. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 34.

Sobre os textos pode-se afirmar que:

a) não se relacionam, pois um trata dos avanços tecnológicos no campo da transmis-
são e armazenamento de informações, enquanto o outro refere-se a processos eco-
nômicos recentes em escala mundial, nos quais o Brasil participa através da glo-
balização;

b) se complementam, na medida em que o primeiro exemplifica um aspecto da econo-
mia brasileira contemporânea que o segundo descreve como um processo de acelera-
ção econômica em escala mundial, possibilitado pelos avanços tecnológicos;

c) tratam do mesmo assunto: a aceleração econômica pela qual o Brasil vem passando
desde o início da década de 90, através de sua inserção na economia mundial como
um novo pólo produtor de tecnologias da informação, o que inclui o setor de teleco-
municações;

d) se contradizem, pois o primeiro trata dos avanços na área de telecomunicações no
Brasil, em  especial no armazenamento e transmissão de informações, e o segundo
trata de um processo de aceleração da competitividade mundial decorrente da globa-
lização;

e) não tratam do mesmo assunto, já que o primeiro aborda uma nova fase das telecomu-
nicações no Brasil, enquanto o segundo descreve o processo de globalização econô-
mica presente nos países desenvolvidos e que tem, na competitividade, sua maior
característica.

52. UFRJ

A partir da década de 70, tem sido comum uma relativa desconcentração industrial no Brasil,
com um decréscimo relativo de São Paulo e um crescimento maior em outras unidades da
federação.

Texto adaptado de VESENTINI, José William; Brasil Sociedade Espaço, São Paulo; Ática, 1999.

Com base no texto acima, é correto concluir que:

a) a indústria paulista deixou de crescer;

b) em São Paulo a agricultura predomina sobre a indústria;

c) atualmente há mais indústria nas outras unidades federativas;

d) São Paulo economicamente, já não é a maior unidade da federação;

e) está menos acelerado o ritmo do crescimento industrial paulista.

53. UFSC O cenário mundial registrou mudanças a partir do final da década de 80. Assinale
a(s) proposição(ões) Verdadeira(s) que indica(m) essas mudanças.
01. Proliferação de movimentos separatistas.
02. Aumento da estatização dos meios de produção.
04. Expansão do capitalismo neoliberal.
08. Equilíbrio econômico-social entre os países do Norte e os do Sul.
16. Aumento dos conflitos relacionados a questões étnico-religiosas.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.



GEOGRAFIA - Espaço geográfico, geopolítica, economia global

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

19

54. PUC-RS Segundo o economista Celso Furtado,

“Os sistemas econômicos nacionais com grande autonomia, submetidos a choques externos
apenas ocasionais, são coisa do passado. Os mercados fundamentais – de tecnologia, de serviços
financeiros, de meios de comunicação, de produtos de qualidade e mesmo de bens de consumo
geral, sem falar nas matérias-primas tradicionais – operam hoje unificados ou marcham rapida-
mente para a globalização.”

Qual(ais) afirmativa(s) abaixo se relaciona(m) corretamente com o texto?
1. A União Européia é um excepcional projeto de engenharia política onde países

soberanos abdicam de prerrogativas nacionais para se integrar política e economi-
camente.

2. O processo de conversão para a economia de mercado, no Leste europeu, tem sido
traumático, particularmente na Rússia, que tem enfrentado dificuldades na reconstru-
ção do seu espaço.

3. A crise das bolsas, de fins de 1997, mostrou o peso que as nações do Leste Asiático
têm na economia mundial e tornou evidente que os investimentos realizados nessa
região são muito importantes para as economias ocidentais.

a) 1 d) 2 e 3

b) 1 e 2 e) 1, 2 e 3

c) 1 e 3
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1. a
2. c
3. 71
4. Que o candidato compreenda o papel das sociedades na organização do espaço geográfi-

co, de acordo com o momento histórico.
5. V – V – V – F – V
6. F – F – F – V – V
7. d
8. 02 + 04 + 08 = 14
9. V – V – F – F – V

10. a
11. Dentre os argumentos favoráveis encontram-se:

a) ampliação da política: cada estado da federação tem direito, no mínimo, a oito deputa-
dos e três senadores;
b) repasses tributários do governo federal;
c) aumento dos investimentos que atendam às reivindicações locais;
d) incentivo à redistribuição da população no país;
Dentre os argumentos desfavoráveis encontramos:
a) gastos com a burocracia dos novos estados;
b) formação de currais eleitorais;
c) endividamento dos novos estados, que contribui para o desequilíbrio fiscal do Estado.

12. d
13. d
14. 46
15. e
16. d
17. b
18. V – V – F – F – F – V
19. C – C – E – C
20. C – E – E – E
21. 46
22. 95
23. d
24. a
25. b
26. C – E – E – C
27. b
28. b
29. d
30. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31
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31. 47
32. c
33. 14
34. a
35. V – V – F – V – V
36. d
37. d
38. c
39. d
40. d
41. b
42. c
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45. 16 + 64 = 80
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47. a
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1. UFMS

“Cerca de 73% do valor da transformação industrial é produzido no Sudeste, sendo que São
Paulo, sozinho era o responsável por 53% dessa participação, de acordo com dados de 1980. (...)
Como é sabido, a concentração industrial obedece a uma lógica de diminuição de custos de
produção, daí a tese de que indústria atrai indústria.”

GONÇALVES, C. W. P Formação sócio-espacial e questão ambiental
no Brasil in Geografia e Meio Ambiente no Brasil.

Ao relacionarmos concentração industrial e questão ambiental, é correto afirmar que
01. as cidades das regiões brasileira que apresentam pouca concentração de indústrias

não apresentam problemas ambientais que afetam a qualidade de vida de sua popu-
lação.

02. no interior do espaço urbano, nos grandes centros industriais, há uma distribuição
desigual dos problemas ambientais, pois a população de baixa renda acaba residindo
em bairros mais poluídos e degradados.

04. a região sudeste do Brasil é a expressão dos problemas ambientais derivados da
atividade industrial, como poluição do ar e da água.

08. a elevada porcentagem do valor da transformação industrial do município de São
Paulo é um dos fatores responsáveis pela redução da área originalmente ocupada
pela Mata Atlântica.

Dê, como resposta , a soma das afirmativas corretas.

2. UFSE A presença de matéria-prima pode representar um fator muito importante para a
localização industrial, principalmente tendo em vista os custos dos transportes.
Confirma o texto, no Brasil, a instalação da indústria

a) siderúrgica em São Paulo.

b) eletroeletrônica em Manaus.

c) automobilística no Paraná.

d) de beneficiamento da bauxita no Pará e Maranhão.

e) metalúrgica no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

3. U. Santa Ursula-RJ

“Uma fusão com a cara do futuro: A América Online (AOL), o maior provedor de acesso à
Internet do mundo, comprou a Time Warner, maior empresa do mundo no setor de comunicação
e entretenimento.”

O Globo, 11/01/2000.

Essa fusão indica:
I. a criação de “preços administrados” a fim de estabelecer a concorrência entre produ-

tos, e não entre preços;
II. A ocorrência de acordos de cooperação técnica para domínio dos mercados globais;

III. a união dos capitais de empresas industriais e/ou financeiras;
Com relação a estas afirmativas conclui-se que:

a) apenas a I é correta; d) a I e a III são corretas;

b) a I e a II são corretas; e) todas são corretas.

c) apenas a II é correta;

E SPA Ç O IND U ST R IA L

G E O G R A F IA
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4. U. Salvador-BA A industrialização brasileira se processou tardiamente devido.
( ) à permanência de relações escravistas até a metade do século XIX.
( ) ao baixo poder aquisitivo do mercado interno.
( ) à ausência de uma política que estimulasse a iniciativa privada a inserir no Brasil o

capitalismo industrial.
( ) à preocupação da elite brasileira em tornar o Brasil o primeiro exportador mundial

de café.
( ) à ausência de capitais nacionais e de um sistema viário eficiente.

5. PUC-RJ Mudanças ocorridas na Volkswagen do Brasil nos últimos 30 anos:

VEJA, 8 de março de 2000.

Explique as razões dessas mudanças:

6. Univali-SC A atividade industrial está intimamente ligada aos padrões estéticos. Por-
tanto, uma simples análise econômica não permite a compreensão da dinâmica das mu-
danças da nova sociedade industrial.
Desde há muito tempo no Brasil, a mídia vem trabalhando com padrões estéticos
importados. A sedução do produto passou a ser um instrumento de colonização cultu-
ral, infiltrando constantemente estilos de vida e de consumo estranhos aos padrões
brasileiros.
Sobre a atividade industrial, assinale o item correto:

a) As pequenas indústrias tendem a localizar-se junto às áreas mais desenvolvidas, con-
siderando-se a dependência que tem o grande estabelecimento moderno de infra-es-
truturas urbanas, facilidades de transporte e comunicações, mão-de-obra qualificada e
serviços qualificados.

b) O avanço nos transportes, juntamente com as comunicações, favoreceram, em nível
mundial, a dispersão geográfica das indústrias, com grande prejuízo do poder de con-
trole das matrizes sobre suas subsidiárias.

c) As cidades de Bento Gonçalves, Torres e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, situa-
das próximas umas das outras, apresentam a maior e a mais conceituada concentração
de empresas de bebidas do País.

d) No Vale do Itajaí, está instalado o principal pólo têxtil de Santa Catarina. Nesse pólo
são produzidas cerca de 90% das malhas e felpudos do mercado brasileiro.

e) A sigla “GEIA” está ligada à industrialização do Brasil no setor têxtil.

7. U. Salvador-BA Uma das características da indústria moderna é:

a) inexistência de divisão do trabalho.

b) basear-se apenas na relação de trabalho com parcerias.

c) produzir em baixa escala, utilizando tecnologia de ponta em todos os seus segmentos.

d) produzir apenas para o mercado interno.

e) fazer fusão de empresas.

1970

1

23.000

233.000

47,5 horas

170 dólares

15 carros

70 segundos

55 horas

número de empresas

número de funcionários

produção anual

jornada de trabalho semanal

salário médio

produtividade anual por operário

tempo para soldar um teto

tempo para montar um carro

5

28.500

420.000

36 horas

900 dólares

38 carros

40 segundos

25 horas

2000
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8. UFGO

“As cidades estão passando por um período de transição especialmente difícil. Têm cada
vez mais gente e menos emprego, menos saúde, menos qualidade de vida. Elas eram centros
que viviam da indústria. Surgiram com essa função no final do século XVIII. Agora, o fenôme-
no acabou. As indústrias querem distância das cidades. (...) Estão abandonando os grandes
centros urbanos e deixando muita gente sem trabalho”.

A citação acima (extraída da Revista Veja,28 de junho de 1999) refere-se à geografia das
grandes cidades. Analisando-a, depreende-se que
( ) nas grandes cidades do século XX, o setor econômico que mais cresce é o terciário

moderno (produção de programas para computadores, meios de comunicação e
serviços em geral), conforme o sugere a frase onde se lê que as cidades “eram
centros que viviam da indústria”.

( ) o conteúdo social das cidades, constituído por segmentos sociais cujas condições
de vida são diversas entre si, ocultado pela generalização feita na referência a “me-
nos qualidade de vida” nas cidades, atualmente.

( ) há uma idéia equivocada na afirmação de que as indústrias estão “abandonando os
grandes centros urbanos e deixando muita gente sem trabalho”, pois a causa imedi-
ata do desemprego urbano não é a “fuga” das indústrias das grandes cidades, mas a
atuação do capital transnacional: no campo, privilégio à produção para exportação,
e, na cidade, automação da indústria e dos serviços.

( ) em “as indústrias querem distância das cidades” tem-se uma alusão à desconcen-
tração geográfica das indústrias, fenômeno devido aos altos preços dos terrenos
urbanos e à organização sindical dos trabalhadores, entre outros.

9. U. Católica de Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre a evolução e a distri-
buição industrial no Brasil e no mundo, pode-se afirmar:
a) A indústria automobilística brasileira está toda concentrada na Região Sudeste, cabendo

ao Estado de Minas Gerais a liderança na produção de carros populares.
b) As grandes multinacionais ligadas ao setor automobilístico, além dos altos investimentos

realizados em pesquisa e desenvolvimento, são grandes dinamizadoras das atividades eco-
nômicas em geral.

c) A URSS, na época da Guerra Fria, destacou-se nas conquistas tecnológicas, criando
uma infinidade de bens de consumo e modernizando seu parque industrial.

d) Os investimentos tecnológicos americanos se destinam ao desenvolvimento industrial
fora dos Estados Unidos, a fim de minimizar os efeitos da poluição.

e) O Japão possui mais pesquisadores que todos os países do mundo Ocidental, demons-
trando o potencial técnico-científico daquele País do Hemisfério Sul.

10. UFF-RJ Relativamente às características particulares que vêm sendo assumidas pela
geografia da indústria no mundo contemporâneo, afirma-se:
I. Dentre tais características destaca-se a informatização em grande escala, relacionada ao

armazenamento e transmissão de informações e busca constante de novas fontes de energia.
II. A produção de novos materiais, como a cerâmica técnica combinada ao fabrico de

circuitos integrados e semicondutores, constitui-se uma desta características.
III. Uma das características que se pode observar é a articulação entre a pesquisa e a

tecnologia, ampliando os campos de aplicação dos conhecimentos da moderna bio-
tecnologia e da microeletrônica.

IV. A segmentação da produção de bens e serviços em redes mundializadas, tendo como
suporte os meios técnico-informacionais, constitui uma das principais características.

As afirmativas que estão corretas são as indicadas por:
a) I e II; b) I, II e IV; c) I, II, III e IV; d) I, III e IV; e) II e IV.

11. Acafe-SC Assinale a única expressão que completa corretamente o texto:
Em Santa Catarina, abatedouros e frigoríficos para comercialização de carne suína e de
aves concentram-se:
a) no vale do Itajaí; d) na ilha de Santa Catarina;
b) no oeste do Estado; e) entre Tubarão e Criciúma.
c) em torno de Joinville;
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12. Acafe-SC Assinale a única expressão que completa corretamente o texto:

Na última década, o crescimento acelerado dos bolsões de miséria nas grandes cida-
des da Região Sul se deve, principalmente:

a) ao seu rápido desenvolvimento industrial, criando novos mas insuficientes empre-
gos, somado ao constante êxodo rural;

b) à desvalorização das terras cultiváveis, especialmente nas áreas de terra roxa;

c) à tomada de grande número de fazendas pelo MST;

d) à deficiência geral do ensino nas escolas públicas;

e) à inflação galopante, que torna a aquisição de moradias cada vez mais difícil para
os mais pobres.

13. UFMS O Centro-Oeste apresenta a segunda maior taxa de urbanização de todo o
país, resultante não da industrialização, mas de um conjunto de fatores políticos e
econômicos (Garcia & Garavello - 1999). Dentre esses fatores podemos citar:

a) dinâmica industrial;

b) existência de um grande rebanho bovino;

c) implantação de Brasília, em 1960, seguida de imenso fluxo migratório para o Dis-
trito federal;

d) modernização da agricultura e execução de reforma agrária acentuada;

e) existência de grande número de assentamentos.

14. Uneb-BA A análise da charge, as-
sociada aos conhecimentos sobre
o processo industrial brasileiro e
suas características, permite con-
cluir:

a) A industrialização, no Brasil, se
consolidou a partir da substitui-
ção das importações.

b) A internacionalização da eco-
nomia brasileira a partir da dé-
cada de 40 do século XX, foi o
fator responsável pela diminui-
ção das diferenças regionais.

c) A indústria brasileira está subordinada ao capital estrangeiro, porque o Brasil é
um país agroexportador, dependente do mercado externo.

d) A descentralização geográfica da indústria mundial, no pós-guerra, possibilitou
ao Brasil um grande desenvolvimento econômico em função do uso do capital
transnacional.

e) O parque industrial brasileiro se ampliou, durante o governo de Juscelino Kubits-
chek, porque a atuação das empresas multinacionais ficou limitada à indústria de
bens de consumo não-duráveis.

15. Acafe-SC Assinale a única expressão que completa corretamente o texto:

A produção de papel e celulose é a atividade industrial que mais se destaca em um
dos municípios paranaenses.

Esse município é:

a) Telêmaco Borba

b) Toledo

c) Paranaguá

d) Pato Branco

e) Guarapuava
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16. UFBA

As maiores multinacionais por país no Brasil
Faturamento, em US$ mi

País de origem

Volkswagem Alemanha 4.746
Carrefour França 4.582
Telefônica Espanha 4.283
General Motors EUA 4.153
Fiat Itália 3.790
Souza Cruz Inglaterra 3.286
Telesp Celular Portugal 1.815
Makro Holanda 1.125
Nec Japão 774
Scania Suécia 559

Os escolhidos pelos EUA

Em 99 Em 2000

1º. México Brasil
2º. Inglaterra México
3º. Alemanha Reino Unido
4º. Brasil Polônia
5º. China Austrália

Países preferidos pelos investidores
estrangeiros (*)

Em jun/99 Em 2000

1º. EUA EUA

2º. China Reino Unido

3º. Reino Unido China

4º. Brasil Brasil

5º. México Polônia

6º. Índia Alemanha

7º. Austrália México

8º. Polônia Itália

9º. Alemanha Espanha

10º. França Austrália
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Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre os espaços industriais e o processo de
internacionalização da economia no Brasil e no mundo, pode-se afirmar:
01. Os Estados Unidos e os países da União Européia lideram os investimentos estran-

geiros no Brasil, no final dos anos 90 do século XX, devido ao grande potencial
apresentado pelo País.

02. As primeiras fábricas brasileiras pertenciam à aristocracia agrária, como a dos “ba-
rões do café”, porém, hoje, os maiores faturamentos de multinacionais, no Brasil,
são liderados pela Volkswagen e Carrefour, seguidas da Telefônica, General Motors,
Fiat, Souza Cruz e outras.

04. A descentralização industrial, que caracterizou o País nos últimos anos, ocorreu,
sobretudo, na Grande São Paulo, permanecendo as regiões Sudeste e Sul como as
mais industrializadas do Brasil.

08. O apogeu das privatizações, no Brasil, aconteceu nos anos 70 e 80 do século XX,
favorecido pela grande abertura de mercado, que acorreu nessa mesma época.

16. A abertura de mercado e a estabilização econômica do Brasil, dentre outros fatores,
tornaram a América Latina atrativa ao capital internacional.

32. As vantagens da China, em relação ao Brasil, vinculam-se ao tamanho do mercado,
ainda pouco explorado, o qual vem se abrindo, progressivamente, atraindo grandes
investimentos estrangeiros.

64. A expansão das multinacionais não atingiu os países do Terceiro Mundo, no período
da Guerra Fria, entretanto, nos países socialistas essas empresas investiram intensa-
mente nas indústrias de bens de consumo.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

17. U. Santa Ursula-RJ

“A indústria automobilística no Brasil é uma grande geradora de desemprego. A VOLKSWA-
GEN, em São Bernardo do Campo, chegou a empregar 40.000 pessoas e, atualmente, tem 17 mil
empregados.”

Jornal do Brasil – 09/01/2000.

Pode-se concluir, com base no texto, que:

a) As férias coletivas nas grandes montadoras do ABC paulista solucionaram o proble-
ma das demissões.

b) O trabalho mais idoso e com mais experiência ao ser demitido é mais facilmente
reintegrado ao mercado de trabalho.

c) A linha de montagem robotizada, em São Paulo, provoca um excedente de mão-de-
obra que será demitido mais cedo ou mais tarde.

d) A indústria de bens de consumo duráveis, implantada a partir do governo Juscelino
Kubistchek, teve participação apenas do capital nacional, com destaque para o setor
automobilístico.

e) A principal causa de desemprego no setor automobilístico foi a prioridade dada ao
transporte ferroviário em nosso país.

18. U. Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre a industrialização e os impactos
ambientais, pode-se concluir:
( ) No Leste europeu, quando todo processo industrial era conduzido pelo governo,

evitava-se a poluição e preservava-se o meio ambiente.
( ) Os graves impactos ambientais limitam-se à área urbana, porque no meio rural há

uma política abrangente de proteção ambiental, sobretudo no Brasil.
( ) A poluição das águas afeta diretamente os consumidores urbanos e indiretamente

os que se alimentam de produtos da agricultura irrigada por elas.
( ) O processo industrial moderniza a sua tecnologia na mesma proporção com que

faz gerar os impactos ambientais.
( ) As ilhas de calor e as inversões térmicas fazem parte dos problemas ambientais

criados pelo homem nas grandes cidades.
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19. UFRJ Sobre o processo brasileiro de industrialização, fala-se que, embora seja bastante
avançado e tenha grande significado na América Latina, ele é classificado como tardio e
que sua origem substitutiva de importados deixou lacunas na sua implantação.
Justifique o emprego do adjetivo tardio para o nosso processo de industrialização e escla-
reça de que lacunas trata a questão.

20. U.E. Londrina-PR Sobre a distribuição espacial da indústria brasileira, é correto afirmar:

a) O problema das disparidades regionais tende a se agravar, já que nas últimas décadas a base
industrial do estado de São Paulo vem sendo reforçada, bem como a do Rio de Janeiro.

b) Nos últimos cinco anos, a expansão da indústria paulista vem sendo impulsionada pelo
dinamismo da capital de São Paulo, que ampliou sua participação no total da produção
e do emprego da indústria estadual, caracterizando uma concentração industrial.

c) Com o recente afluxo de investimentos industriais no Paraná, municípios da Região
Metropolitana de Curitiba e do interior ampliaram sua importância relativa no conjun-
to da produção do estado.

d) A industrialização do Nordeste nas últimas três décadas levou à especialização da
região no setor eletro-eletrônico.

e) Nos estados do Centro-Oeste, o crescimento da atividade industrial é impossibilitado pela
vocação agrícola da região, expressa no crescimento das lavouras de trigo e cana-de-açúcar.

21. UnB-DF A geografia do
emprego no Brasil mu-
dou, como ilustram os
mapas da figuras acima.
Desde o início ida déca-
da de 90, a distribuição
da oferta de emprego não
se restringe mais às gran-
des cidades do Sudeste.
Com relação a esse tema
e com base na figura aci-
ma, julgue os seguintes
itens.
( ) Um dos fatores que

explicam a expansão das fronteiras do emprego, mostrada nos mapas I e II, é o
fenômeno da desconcentração geográfica da indústria.

( ) A inclusão de alguns estados da região Nordeste na parte sombreada do mapa II deve-
se à expansão das atividades de pecuária e agricultura, tradicionais naquela região.

( ) Com a ampliação espacial da oferta de emprego no Brasil, a rede urbana brasileira atual
tornou-se um conjunto urbano-industrial totalmente articulado e hirerarquizado.

 ( ) A modernização e a industrialização verificadas em algumas cidades do interior
de estados brasileiros são uma realidade inserida no processo de globalização da
economia.

22. UFRJ

A charge acima ilustra bem o difícil caminho para o emprego formal na nossa sociedade.
A partir dessa situação, apresente dois motivos que vêm contribuindo para o alto desem-
prego do setor secundário da economia brasileira.

“Caderno Especial: Sua Carreira”. In: Veja, n.º 43, out./2000 (com adaptações).

FRONTEIRAS DO EMPREGO

1990 2000

mapa I mapa II

estados com expansão significativa da oferta de emprego
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23. F. Uberaba-MG/Pias Nos anos 1970 tivemos a instalação das bases da “Terceira Revo-
lução Industrial”. São características dessa fase:
I. Expansão de novos ramos industriais nos setores de ponta: informática telecomuni-

cações e química fina;
II. A organização fabril “toyotista” é substituída pela “fordista”, por sua maior flexibili-

dade produtiva;
III. Grande evolução tecno-científica na produção industrial, principalmente nos setores

da microeletrônica, da mecânica fina e da robótica;
IV. A produção de componentes para a fabricação de computadores torna o Vale do Silí-

cio (Califórnia – E. U. A.) uma das áreas mais importantes do mundo.
a) I, II, III e IV; b) I, III e IV, apenas; c) I e II, apenas; d) II, III e IV, apenas.

24. UFRS O Brasil tem passado, nos últimos anos, por um processo de desconcentração industrial
que tem refletido no crescimento de investimentos em áreas fora do tradicional eixo Rio de
Janeiro-São Paulo. Sobre o processo de desconcentração industrial, é correto afirmar que:
01. a migração de investimentos produtivos ocorre em função das condições que os lu-

gares oferecem para a reprodução do capital, como: condições de transporte e comu-
nicação, disponibilidade de energia e custo reduzido da força-de-trabalho;

02. a tendência de crescimento, em função de novos investimentos, é observada em ci-
dades médias que se localizam próximas de regiões metropolitanas que são impor-
tantes centros industriais e de serviços;

04. entre os casos de desconcentração, podemos citar os novos investimentos do pólo
automotivo nacional no Estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba;

08.  alguns Estados têm procurado atrair investimentos valendo-se da estratégia de redu-
ção de impostos, conhecida como “Guerra Fiscal”;

16. a melhoria da infra-estrutura referente a rodovias, ferrovias, portos e telecomunica-
ções é fator essencial para a realização de novos investimentos.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

25. UFMS O processo de industrialização está relacionado com vários fatores como a localiza-
ção, mão-de-obra disponível, matérias-primas e poder de compra do mercado consumidor.
Conforme o texto podemos afirmar que é verdadeira a seguinte afirmativa:
a) Esses fatores têm peso igual para determinar a localização de qualquer indústria.
b) A instalação das indústrias siderúrgicas dependem principalmente da quantidade de

mão-de-obra, sem considerar a qualificação.
c) Dependendo do tipo de indústria, há fator que se destaca sobre os demais, como por

exemplo a indústria automobilística depende exclusivamente do poder aquisitivo do
mercado consumidor.

d) Indústria como a do açúcar e papel, independem da proximidade das fontes de maté-
ria-prima.

e) A petroquímica se localiza somente junto a fonte de matéria-prima.

26. U. Salvador-BA Sobre as relações entre o processo de industrialização e as fontes natu-
rais de energia, pode-se afirmar:
( ) A industrialização – na sua primeira fase, caracterizada pelo padrão têxtil e pela

energia carbonífera – estruturou-se em torno das jazidas de hulha, que se tornaram
os focos das regiões fabris e das cidades operárias.

( ) O desenvolvimento das técnicas de prospecção e de produção de petróleo permiti-
ram o advento da primeira revolução industrial na Inglaterra que, durante todo o
século XIX, foi o maior consumidor de petróleo do mundo.

( ) As indústrias de ponta da revolução técnico-científica – a chamada terceira revolu-
ção industrial – caracterizam-se por uma tecnologia baseada predominantemente
na informação, ao contrário das etapas anteriores, que se baseavam, principalmen-
te, em insumos energéticos como carvão e petróleo.

( ) A campanha “O petróleo é nosso”, que se desenvolveu na gênese da criação da
Petrobrás, representou um posicionamento nacional quanto à importância das re-
servas naturais de petróleo para o desenvolvimento industrial em curso no País.

( ) A política de privatizações, implementada pelo atual governo brasileiro, se insere
em um plano articulado de desenvolvimento auto-sustentado, que não compromete
o controle estatal das reservas energéticas do País.
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27. Unirio

Aprendiz do futuro – Ed. Ática.

O crescente avanço tecnológico traz grandes mudanças para o mundo do trabalho neste
final de século.
Explique duas conseqüências deste acelerado avanço tecnológico para o mercado de
trabalho.

28. E.M. Santa Casa/Vitória-ES Na Revolução Técnico Científica, o tempo entre qual-
quer inovação e sua difusão entre forma de mercadorias ou de Serviços é cada vez mais
imediato.
São características dessa Revolução, as afirmativas abaixo, exceto:
a) A especialização do trabalhador em determinada tarefa e a produção em grandes esca-

las não são atributos mais adequados a produção industrial dos novos tempos.
b) Entre os diversos processos de automação industrial a robotização é o mais avançado.
c) Nos círculos de Controle de Qualidade implantados nas empresas mais modernas, o

trabalhador passa a ter conhecimento de todo processo produtivo e nele intervir.
d) Os novos processos de produção são responsáveis pelo emprego indiscriminado de

milhares de pessoas em todo o mundo.
e) O trabalho “repetitivo” tem sido substituído pelo trabalho “criativo” que atende às

constantes variações do cotidiano da linha de produção.

29. UFRS Em 1999, a instalação da Audi/Volkswagen consolidou um Estado como sendo
uma importante alternativa para as indústrias automotivas que se instalaram no Brasil na
década de 90. O desenvolvimento de uma malha de fornecedores de autopeças e presta-
dores de serviços para o novo pólo gerou no Estado cerca de 90 mil empregos diretos e
indiretos.
A qual Unidade da Federação o texto acima faz referência?

a) Bahia d) Paraná

b) Ceará e) Rio Grande do Sul

c) Minas Gerais

30. UEL-PR Na segunda metade dos anos 90, o Brasil foi um dos países que mais recebeu
Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em todo o mundo, superando até mesmo países
como Canadá e Alemanha. Sobre as conseqüências desses investimentos para o setor
industrial brasileiro, é correto afirmar:

a) O IDE aplicado recentemente no Brasil concentrou-se no setor de bens duráveis de
consumo, principalmente na indústria automobilística e na eletrônica. Isso contrasta
com o que havia ocorrido nas décadas anteriores, em que as multinacionais investiam
na indústria petroquímica e na extrativa mineral.

b) Nos anos recentes, estagnou-se a produção nacional de veículos e de produtos eletrô-
nicos, visto que esse novo IDE foi aplicado na compra de empresas brasileiras e não
na montagem de novas fábricas.

c) Entre as causas que fizeram do Brasil um pólo de atração de IDE está a mão-de-obra
altamente qualificada.

d) O grande volume de IDE no Brasil coincidiu com políticas de incentivo à desconcen-
tração espacial da indústria brasileira.

e) Ampliou-se a defasagem tecnológica da indústria automobilística brasileira em relação
à de países mais desenvolvidos, pois as multinacionais não tiveram interesse em moder-
nizar as fábricas que elas mesmas já haviam instalado no país em décadas anteriores.
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31. UFF-RJ Em agosto de 1999, a Volkswagen
anunciou que desativaria a linha de produção
do Gol (carro-chefe da montadora de São Ber-
nardo) e a levaria, com os carros da “família”
(Parati e Saveiro), para a unidade de Taubaté,
no Vale do Paraíba.
Dentre os fatores que vêm promovendo a ten-
dência de fuga de indústrias da região do ABC
paulista, pode-se destacar:

a) o aumento da poluição ambiental da região
do ABC, os conflitos político-sociais e o crescimento da violência urbana;

b) a estrutura arcaica das empresas da região, a rigorosa legislação ambiental e os altos
impostos;

c) a carência de mão-de-obra qualificada, a falta de incentivo do governo e a elevada
urbanização dessa região paulistana;

d) a maior facilidade de transportes em outras regiões do Estado de São Paulo, a tercei-
rização das empresas e o aumento da pressão demográfica local;

e) o esgotamento da região industrial com elevada concentração de indústrias, a forte
sindicalização dos trabalhadores e o alto custo da força de trabalho.

32. UFSC Sobre o processo de industrialização do sudeste brasileiro, assinale a(s)
proposição(ões) verdadeira(s).
01. O destaque alcançado pelas indústrias do sudeste comprova que o processo de industria-

lização do Brasil está relacionado exclusivamente ao capital proveniente do exterior.
02. A consolidação da região sudeste, como área de grande dinamismo no contexto eco-

nômico nacional, faz da cidade de São Paulo o maior centro financeiro do país.
04. As áreas industriais, localizadas fora do eixo Rio-São Paulo, não possuem expressão

alguma no contexto da produção industrial brasileira.
08. No estado de São Paulo, o crescimento industrial das cidades do interior tem sido

insignificante se comparado ao vertiginoso crescimento apresentado ainda hoje pela
própria capital.

16. As indústrias catarinenses têm seu crescimento apoiado exclusivamente no capital
proveniente da venda do café no exterior.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

33. UFPR

“As indústrias estão distribuídas de forma desigual no planeta, pois tendem a se concentrar nos
lugares onde há fatores favoráveis à sua localização. São fatores definidos historicamente, que vari-
am com o passar do tempo. Muita gente, no interior do Brasil e em áreas mais atrasadas do mundo,
nunca viu uma fábrica, embora consuma algum tipo de produto industrializado, já que a concentra-
ção de indústrias, apesar de restrita a alguns lugares do planeta, estabelece uma teia de relações ...”

Adaptado de SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil:
espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 1998. p. 101.

Sobre esse assunto, é correto afirmar:
( ) No Brasil, a proximidade dos locais de exploração petrolífera constitui um dos

fatores mais importantes para a instalação industrial.
( ) Muitas indústrias siderúrgicas brasileiras foram instaladas próximo às jazidas de

minério de ferro, como as de Minas Gerais.
( ) Na atualidade, há uma reorganização espacial das indústrias no mundo, motivada em

parte por uma acelerada modernização do sistema de transportes e de comunicações.
( ) Hoje, o mercado consumidor é o principal fator para a localização industrial.
( ) Energia, água e mão-de-obra disponíveis são fatores locacionais importantes para

o setor industrial.
( ) Os processos de urbanização e de industrialização sofrem uma influência mútua ao

longo do tempo, porque as cidades ou crescem em torno das indústrias nascentes
ou atraem indústrias, que fazem com que elas cresçam.
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E SPA Ç O IND U ST R IA L

1. 02 + 04 + 08 = 14
2. d
3. e
4. V – V – V – F – V
5. • Novas tecnologias;

• Automação do processo seletivo, substituição da mão-de-obra
• Maior velocidade na realização das etapas, maior produtividade (just in time);
• exigência do trabalho mais qualificado.

6. d
7. e
8. C – C – C – C
9. b

10. c
11. b
12. a
13. c
14. a
15. a
16. 55
17. c
18. F – F – V – V – V
19. O processo brasileiro iniciou-se neste século, e assim, é bem posterior ao processo origi-

nal de origem européia.
Na medida em que a industrialização brasileira é incrementada à partir da necessidade de
substituição dos produtos importados, investimos bastante no setor de consumo e menos
nas indústrias de base.

20. c
21. C – E – E  – C
22. Tecnologia, modernização, abertura econômica, desqualificação profissional, competiti-

vidade, corte de custos, lucratividade.
23. b
24. 1 + 2 + 8 + 16
25. c
26. V – F – V – V – F
27. Dentre as respostas possíveis podemos destacar:

• mudanças no perfil do trabalhador que passa a ter de se adaptar às constantes exigênci-
as do mercado de trabalho (aprendizagem permanente);
• redução dos postos de trabalho levando ao desemprego estrutural;
• alterações das leis trabalhistas (flexibilização dos contratos de trabalho e redução da jor-
nada de trabalho);
• enfraquecimento do sindicalismo.

28. d
29. d
30. d
31. e
32. 2
33. F – V – V – F – V – V

G
A

B
A

R
IT

O
G E O G R A F IA
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1. UFRJ Entre as maiores reservas minerais do mundo estão as da Amazônia, onde se
encontra a Serra dos Carajás no sudeste do Pará, que se destaca pela produção de:

a) prata, diamante, chumbo e enxofre;

b) ferro, cobre, manganês e ouro; d) níquel, petróleo, urânio e chumbo;

c) carvão, cromo, prata e potássio; e) ferro, zinco, estanho e calcário.

2. Centro Universitârio do Triângulo-MG Construída em Volta Redonda (RJ), a Cia.
Siderúrgica Nacional (CSN) é a maior do país. Em termos ambientais, a CSN distingue
de outras usinas siderúrgicas importantes por utilizar em seus altos-fornos, carvão mine-
ral, ao invés de carvão vegetal. Parte do carvão mineral utilizado na CSN é importado
dos EUA. Outra parte é proveniente de reservas brasileiras, cuja extração ocorre no esta-
do de (do):

a) Goiás d) Santa Catarina

b) Mato Grosso e) Rio de Janeiro

c) Minas Gerais

3. UFMS Com base no mapa abaixo e nos seus conheci-
mentos sobre recursos minerais de Mato Grosso do Sul, é
correto afirmar que:
01. os números 1 e 2 representam, respectivamente, a

presença de ferro e manganês em rochas cristalinas e
localizam-se no maciço de Urucum.

02. o número 4 representa a presença de amianto, que é
utilizado da fabricação de telhas, caixas d’agua, etc.

04. os números 1 e 2 representam, respectivamente, a
existência de níquel e estanho formados em rochas
sedimentares, localizados no maciço de Urucum.

08. o número 3 indica a ocorrência de estanho localiza na Serra da Borborema e consti-
tui uma das maiores reservas de estanho no país.

16. o número 3 indica a presença de calcário, utilizado na indústria de construção e
fabricação de adubos, que é explorado na região da serra da Bodoquena e Corumbá.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

4. UFRN Criando na segunda metade dos anos 70, o Proálcool gerou profundas transfor-
mações na zona canavieira do nordeste brasileiro.
Entre elas, pode-se identificar:

a) diminuição dos impactos socioambientais provocados pela expansão da agroindústria
canavieira;

b) desvalorização das terras agrícolas devido aos subsídios governamentais, fornecidos
via Proálcool;

c) intensificação das relações pré-capitalistas a partir do assalariamento temporário, ori-
ginando os bóias-frias;

d) exportação de pequenos proprietários e conseqüente aumento da concentração fun-
diária.

FO NT E S D E E NE RG IA ,
T R A NSP O R T E S

G E O G R A F IA
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5. U.F. Pelotas-RS
Leia atentamente os textos abaixo:

O PROÁLCOOL, foi criado em 1975 para fazer do álcool uma fonte alternativa de energia em
vista da crise do petróleo e da grande dependência brasileira das importações do produto, e
constitui uma iniciativa bastante polêmica.

ADAS, Melhen. Panorama Geográfico do Brasil. 3. ed. São Paulo: Editora Moderna, 1998. p. 297.

O álcool vendido nos postos de combustível é facilmente adulterado pelo acréscimo de água.
O consumidor, porém poderá detectar se houve adulteração, já que os postos de abastecimen-
to oferecem condições de se observar a medida de uma propriedade desse produto, através de
um aparelho que mostra a alteração do álcool, ao lhe ser acrescida a água.
Nas alternativas abaixo assinale a que contém o motivo pelo qual o PROÁLCOOL é
iniciativa polêmica e o nome da propriedade alterada que pode ser lida no aparelho, caso
o álcool tenha sido adulterado pelo acréscimo da água.
a) A produção do álcool combustível reafirma as plantations; a propriedade alterada é a

viscosidade.
b) O álcool é substitutivo da gasolina, mas não do diesel; a propriedade alterada é a densidade.
c) A produção do álcool combustível contribui para formação de minifúndios no Nor-

deste; a propriedade alterada é a densidade.
d) A produção do álcool combustível incentiva a policultura no Nordeste; a propriedade

alterada é a viscosidade.
e) A produção do álcool combustível  reafirma as plantations; a propriedade alterada é o

calor específico.

6. U.F.São Carlos-SP Considere a tabela para responder à questão.

Fonte: IBGE.

A leitura da tabela e o que se conhece sobre a produção de energia no Brasil permitem
afirmar que
a) os estados do Maranhão e Ceará, no início dos anos 80, eram os maiores produtores

de petróleo em terra.
b) o aumento da produção na plataforma continental significou a auto-suficiência nacio-

nal em petróleo.
c) as reservas em terras nordestinas, principalmente as da Bahia, já haviam se esgotado

no início dos anos 90.
d) as mudanças nas áreas de exploração do petróleo significaram, também, mudanças

dos pólos petroquímicos.
e) o crescimento da produção na plataforma continental deve-se, sobretudo, à bacia de

Campos, no Rio de Janeiro.

7. UnB-DF Considerada uma questão estratégica para as atividades econômicas de qual-
quer país, a energia está sendo atualmente focalizada conjuntamente com o problema
dos respectivamente impactos ambientais desde a fase de exploração até a de consumo.
Com referência às inter-relações existentes do aproveitamento dos recursos energéticos
com a questão ambiental, julgue os itens abaixo.
( ) O aumento da eficiência energética ajuda a evitar maiores danos ao ambiente e

mudanças climáticas globais.
( ) A maior parte da energia primária consumida no Brasil é proveniente de fontes renováveis.
( ) Ao contrário do que ocorre com as fontes não-renováveis, a energia, como o petróleo

e o carvão, inexistem problemas ambientais na obtenção e no uso do álcool carburan-
te a partir da cana-de-açúcar por tratar-se de biomassa, isto é, uma fonte renovável.

( ) O único resíduo proveniente da queima de combustíveis fósseis nocivo ao ambien-
te é o dióxido de carbono.

BRASIL: EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
SEGUNDO A ÁREA DE EXPLORAÇÃO (EM %).

ANO EM TERRA
NA PLATAFORMA

CONTINENTAL
1983 54 46
1995 28 72
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8. UESC-BA Com base nos conhecimentos sobre fontes de energia do Brasil, pode-se afirmar:
a) A lenha era a principal fonte de energia no início do processo industrial brasileiro.
b) O carvão mineral é a fonte de energia mais utilizada na Região Nordeste.
c) A energia solar é a segunda fonte de energia mais consumida atualmente, em razão de

o Brasil estar localizado na zona tropical.
d) O consumo de energia é muito baixo nas indústrias brasileiras, porque elas só utilizam

as fontes de energia alternativas.
e) A Bahia é o maior produtor nacional de petróleo e toda a produção é extraída da

plataforma continental.

9. U.F. Juiz de Fora-MG O preço do petróleo é dado pelo confronto entre a produção e o
consumo. A produção é determinada, administrativamente, pela OPEP. O consumo é
função da economia mundial.
Marque a alternativa incorreta:
a) Como a economia mundial está crescendo acima dos prognósticos mais otimistas, o

mesmo ocorre com o consumo de petróleo, tornando inevitável a alta nos preços en-
quanto a produção não aumentar com a mesma velocidade.

b) O aumento dos preços do petróleo, desde a crise de 1973, tem promovido o fim das
desigualdades sociais nos países árabes que fazem parte da OPEP.

c) O Brasil, que já produz 65% do petróleo que consome, reduzindo rapidamente sua
dependência externa, deve atrelar seus preços internos ao internacionais, de acordo
com recomendações do FMI.

d) Com o aumento do preço do petróleo, há aumento em praticamente toda a cadeia
produtiva, gerando inflação nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, importado-
res de petróleo.

10. E.F.E. Itajubá-MG As grandes centrais hidrelétricas apresentam vantagens inegáveis
em relação a outras fontes de energia, mas em contrapartida produzem danos ambientais.
Os itens a seguir se referem a esses danos, com exceção de um. Indique-o.
a) Inundação de imensas áreas de florestas ou ocupadas pela agricultura.
b) Pressão que o peso da água exerce sobre as estruturas dos terrenos.
c) Alteração do clima, pela ampliação da superfície de contato da água com a energia solar.
d) Dispensa do uso do óleo combustível e do carvão, o que desvaloriza esses recursos.
e) Modificação do comportamento original dos rios, prejudicando o ciclo de reprodução

dos peixes.

11. UFPR

“Dia 16 de julho, um domingo friorento do inverno mais rigoroso no Sul nas últimas três décadas.
Um dia que vai ficar para sempre na memória dos moradores de Araucária, Região Metropolitana de
Curitiba, e de todos os que têm preocupação com as freqüentes agressões cometidas contra o meio
ambiente.(...) Cerca de quatro milhões de litros de petróleo bruto foram derramados a céu aberto,
dos quais 25% escorreram para o leito do rio Barigüi, e deste para o do Iguaçu...”

Revista CREA-PR, ano 3, n. 10, setembro de 2000.

Sobre petróleo e meio ambiente, é correto afirmar:
( ) As refinarias, unidades de produção que fazem o processamento do petróleo, loca-

lizam-se, geralmente, em áreas de concentração populacional, transformando-as
em áreas de risco, como é o caso da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Arau-
cária, no estado do Paraná.

( ) Os riscos ambientais resultantes do processamento do petróleo decorrem da emis-
são de poluentes como o dióxido de enxofre e hidrocarbonetos.

( ) As chuvas ácidas, resultantes da transformação do dióxido de enxofre, destroem a
vegetação, contribuindo para o desencadeamento de processos erosivos como os
que ocorreram na Serra do Mar, nas proximidades de Cubatão, São Paulo.

( ) O transporte rodoviário é um dos responsáveis pelo alto consumo de petróleo no
Brasil, cuja queima resulta em problemas ambientais.

( ) A água, por ser solvente universal, reduz de forma substancial e imediata a contamina-
ção causada pelos derramamentos de petróleo quando esses ocorrem em rios e mares.
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12. Analisando o mapa e considerado seus conhecimentos sobre o gás natural como fonte de
energia, é correto afirmar que:
01. com o objetivo de aumen-

tar o suprimento de ener-
gia para as regiões Sudes-
te e Sul, está sendo cons-
truído o gasoduto Bolívia-
Brasil, pois o Brasil não é
auto-suficiente na produ-
ção de gás natural.

02. no Estado de Mato Gros-
so do Sul o gás poderá ser
utilizado para fins siderúr-
gicos, por indústrias de
cimento e frigoríficos,
além de outras do setor
alimentício.

04. o traçado do gasoduto em construção atravessa o Estado de Mato Grosso do Sul,
alcança a Refinaria Replan em Paulínea-SP, passa pela região metropolitana de Cu-
ritiba-PR e pela costa leste de Santa Catarina até atingir a Refinaria Alberto Pasqua-
lini (REFAP) em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre-RS.

08. o trecho compreendido pelos municípios de Araraquara, Ribeirão Preto e Uberlân-
dia tem sua economia restrita à pecuária extensiva, monocultura do café e laranja,
por isso não oferece demanda para a utilização do gás.

16. a implantação do gasoduto possibilita novos investimentos e redução dos custos in-
dustriais de produção nas áreas abrangidas pelo seu traçado.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

13. UFBA Tipo de combustível que apresenta as seguintes características: não tem origem
orgânica, produz maiores danos ambientais e exige tecnologia mais sofisticada.

a) carvão vegetal b) álcool c) urânio d) gasolina e) hulha

14. Santa Casa de Vitória-ES Sobre a produção petrolífera brasileira, podemos afirmar
que, exceto.
a) atualmente a produção interna de petróleo abastece mais da metade das necessidades

nacionais de consumo;

b) em 1995, com a revisão da Constituição de 1988, foi quebrado o monopólio da Petro-
brás na extração transporte refino e importação de petróleo e seus derivados;

c) embora mais cara que a extração em terra, no Brasil predomina a exploração de petró-
leo na plataforma continental;

d) O Brasil é auto-suficiente no refino do petróleo e, a maior parte de suas refinarias fica
no Sudeste.

e) todos os navios utilizados no transporte de petróleo e seus derivados são operados
pela FRONAPE e pertencem a Petrobrás.

15. PUC-RJ Na “nova” economia mundial, ocorre o declínio da importância da indústria
em relação às finanças e às telecomunicações, muito menos intensivas em energia. No
entanto, ao longo do ano 2000, o aumento dos preços do petróleo voltou a ameaçar a
tranqüilidade da economia mundial.
Entre as possíveis resultantes desse fato, temos:
I. o aumento dos custos de transporte e dos custos de produção em praticamente toda a

cadeia produtiva que usa derivados de petróleo como insumos;
II. a redução dos estoques de petróleo nos países desenvolvidos, os maiores consumido-

res dessa fonte de energia e matéria-prima industrial;
III. o aumento dos gastos com a importação do petróleo, agrava o desequilíbrio da balan-

ça comercial de alguns países em desenvolvimento.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

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

Fonte: Petrobrás.
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16. UFRS A figura a seguir apresenta uma charge cuja te-
mática envolve empresas petrolíferas, aludindo a uma
situação ocorrente no Brasil, a partir de 1999.
A charge se refere:
a) à perda de parcela de perfurações e de bacias petro-

líferas sofridas pela PETROBRÁS, devido à sua pri-
vatização;

b) à liberalização dos preços da gasolina e à sua distribui-
ção por empresas estrangeiras no país, devido às altas
nos preços do petróleo no mercado internacional;

c) à venda dos direitos de prospecção e extração de hi-
drocarbonetos na plataforma continental do Brasil;

d) à necessidade de definir os limites da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) para preser-
var a soberania da plataforma continental brasileira;

e) à grande alta do preço do petróleo no mercado internacional em 1999, o que provocou
os aumentos no petróleo e seus derivados no Brasil.

17. FUVEST-SP Com base no mapa, assinale a alternativa correta.

Adap. Atlas de Peters, 1994.

O consumo de energia é maior em países com:

a) produção de bens intermediários para exportação e transição demográfica inicial.

b) elevada produção na indústria de base e transição demográfica concluída.

c) produção de bens de consumo não duráveis para exportação e elevado crescimento
vegetativo.

d) elevada produção na indústria de base e elevado crescimento vegetativo.

e) produção de bens de consumo não duráveis para exportação e predomínio de popula-
ção jovem.

18. PUC-RJ Entre as décadas de 50 e 70, as ações governamentais que tinham, entre seus
objetivos, a integração do território nacional, promoveram uma pequena redução nas
fortes desigualdades econômicas existentes no Brasil.
Entre as razões que permitiram a redução das desigualdades regionais, encontram-se as
relacionadas abaixo, exceto:

a) a criação de pólos de crescimento regional, como a Zona Franca de Manaus;

b) a concessão para a exploração da infra-estrutura energética e de telecomunicações;

c) a política fiscal que oferecia incentivos aos investimentos feitos nas áreas de fronteira;

d) a construção, pelo Estado, de rodovias de integração inter-regional, como a Belém Brasília;

e) a atuação das superintendências de desenvolvimento regional, como a SUDENE.

Alto
Médio
Baixo

0°
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19. U. Católica-DF

“Quando os estudiosos relacionam as causas promotoras do crescimento econômico ou da
recessão, três são as mais citadas: taxa de juros, taxa de câmbio e déficit público. Nos últimos dias,
a discussão ganhou um novo ingrediente: energia.”

Julgue cada afirmativa que se segue, relativas aos recursos energéticos, conforme Verda-
deira (V) ou Falsa (F).
( ) Para contornar uma crise energética, deve-se desenvolver a capacidade geradora de

energia das fontes alternativas, no intuito de diversificar ao máximo as fontes de
consumo energético.

( ) A relação entre energia e crescimento econômico é direta, pois se a geração de
energia não for suficiente o país não pode crescer.

( ) Desde que o preço do petróleo começou a subir (crise de 1973), o mundo parece ter
atentado ao problema da extrema dependência em relação às escassas fontes de
energia de origem fóssil, que estão nas mãos de um número reduzido de controla-
dores e das quais não se sabe por quanto tempo serão suficientes para suprir as
necessidades globais.

( ) No Brasil, tanto a potência instalada quanto o consumo de energia elétrica são
importantes indicadores das desigualdades regionais do país.

( ) A importação do gás natural da Bolívia vem sendo incentivada pelo governo brasi-
leiro, pois a nossa energia provém, principalmente, das usinas termelétricas, forne-
cedoras de mais de 90% de toda a energia que é consumida no país.

20. UFMS O maciço de Urucum, na região do Pantanal, é considerado a maior reserva de
minério de ferro e manganês do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta reserva está locali-
zada no município de:

a) Campo Grande. b) Três Lagoas. c) Porto Murtinho. d) Bonito. e) Corumbá.

21. U.F. Uberlândia-MG A
exploração da bauxita na
região Amazônica colo-
cou o Brasil entre os cin-
co maiores produtores
mundiais de alumínio. A
atração das empresas
transnacionais para a
implantação da AL-
BRAS e da ALUNOR-
TE deu-se por causa:

a) dos incentivos fiscais
concedidos às empre-
sas mineradoras na
Amazônia e da utili-
zação da energia elé-
trica proveniente da
usina hidrelétrica de
Balbina;

b) da abundância dos jazimentos de bauxita e da energia proveniente da queima do car-
vão produzido com a matéria prima vegetal da Amazônia;

c) da facilidade da exploração das jazidas de bauxita em minas a céu aberto, com reduzi-
do impacto ambiental e da proximidade dos mercados no sul do Brasil;

d) da abundância de mão-de-obra regional qualificada e do custo reduzido dos trans-
portes;

e) do custo reduzido do transporte da bauxita (via fluvial ou ferroviária) e da abundante
energia elétrica (U.H.E. de Tucuruí) com tarifa subsidiada em 15%.

Adaptado de CANTO, E.L.. Minerais, minérios e metais. 3.
ed. São Paulo: Moderna,
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22. UFSE Considere as afirmações apresentadas abaixo sobre a exploração de recursos mi-
nerais no Brasil.

I. As maiores reservas minerais encontram-se na região Norte, distante dos principais
centros consumidores, o que implica vultuosos investimentos em infra-estrutura de
energia e transporte para a exploração de minérios.

II. O Maciço do Urucum (MS) e a Serra do Navio (AP) são as duas principais áreas
produtoras do minério de ferro no país, que abastecem o mercado interno da siderur-
gia e exportam para Europa e Ásia.

III. Situada no sudeste do Pará, a Serra dos Carajás possui uma das maiores reservas de
manganês do mundo, sendo sua produção consumida pelas siderúrgicas do Sudeste.

IV. A construção da hidrelétrica de Tucurui viabilizou a exploração de bauxita (minério
de alumínio), no Pará bem como a instalação de indústrias de alumínio como a Al-
brás e Alunorte.

Estão corretas somente:

a) I e II

b) I e III

c) I e IV

d) II e III

e) III e IV

23. U.F. Pelotas-RS Observe os textos a seguir:

“O carvão mineral, chamado também de carvão de pedra, é uma rocha sedimentar de origem
orgânica, resultante de transformações de antigos vegetais, no decorrer do tempo geológico. Um
dos principais estágios da formação do carvão do sul do Brasil são as águas provenientes do degelo
das geleiras que formam os lagos e depositam no fundo detritos e sedimentos vegetais. (...)”

ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. 3 ed. São Paulo: Moderna, 1998. (adaptado)

CARVÃO: RUIM, MAS NOSSO
(...) Na década de 30, Getúlio Vargas adotou o lema dos defensores do carvão gaúcho, segundo

os quais “carvão ruim é aquele que não temos”.
MÜLLER, Carlos Alves. A história Econômica do RS. Gazeta Mercantil 1998 POA, p. 123.

De acordo com as informações apresentadas, pode-se afirmar que a primeira parte do
lema adotado (Carvão: ruim) e a segunda (mas nosso) refere-se, respectivamente:

a) à pequena quantidade, no RS, de reservas carboníferas que, por estarem em locais de
grande profundidade, não justificam investimentos, e à presença, em solo brasileiro,
das únicas reservas de carvão da América;

b) à dificuldade de extração do carvão gaúcho – já que, na região, prevalecem minas
subterrâneas – e à política de Getúlio Vargas, que considera importante compartilhar
as reservas minerais brasileiras com outros países, o que é confirmado pelo uso do
nexo “mas”;

c) à baixa qualidade do carvão gaúcho – bastante poluente, com baixo poder energético
– e à idéia de um grupo de brasileiros que defendiam a compra de carvão estrangeiro;

d) à alta capacidade de liberar energia por quilograma do produto – encontrado em locais
de difícil acesso, como a Planície Costeira – e à política de Getúlio Vargas, que consi-
derava mais importante do que a qualidade do carvão o fato de ser ele um produto
brasileiro, o que é confirmado pelo uso do nexo “mas”;

e) à baixa quantidade de energia liberada por quilograma de carvão gaúcho – encon-
trado predominantemente na Depressão Central – e à política nacionalista de Ge-
túlio Vargas.

CARVÃO NACIONAL

RS
SC
PR

CARVÃO IMPORTADO

PODER CALÓRICO (Kcal/kg)

3300
4500
6000

6192
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24. PUC-RJ A figura abaixo apresenta uma tendência à expansão do sistema de transportes:

a) intermodal d) hidroviário

b) rodoviário e) infoviário

c) ferroviário

25. U.F. Uberlândia-MG Etapa avançada da integração entre os transportes e a economia
no Brasil, os chamados “corredores de exportação” são:

a) Regiões agrícolas que se formam no entorno das grandes cidades, dotadas de termi-
nais intermodais de transporte.

b) Áreas dotadas de terminais intermodais e estações aduaneiras que utilizam a infra-
estrutura ferroviária para escoar a produção agrícola com destino às principais cida-
des brasileiras.

c) Áreas dotadas de infra-estrutura que envolve o transporte, a armazenagem e a comer-
cialização de produtos, desde as áreas produtoras até os portos de exportação.

d) Cidades portuárias que recebem produtos de diversas regiões do país, exportando-os por
meio da navegação de cabotagem para diversos mercados consumidores do mundo.

26. UFRS Criada em 1960, a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (Opep) é
composta por 11 países membros – na
maioria, nações árabes – que detêm cerca
de 78% das reservas mundiais e fornecem
40% do óleo cru consumido no mundo.
Considere a tabela:
Com relação ao enunciado e à tabela ante-
rior, assinale com V (Verdadeiro) ou com
F (Falso) as afirmações abaixo:
( ) Dos países americanos, apenas a

Venezuela é membro da Opep.
( ) No Oriente Médio, localiza-se a mai-

oria dos países membros da Opep.
( ) Fazem parte da Opep os onze maio-

res produtores de petróleo do mundo.
( ) O Catar é o membro da Opep que

possui a menor produção de petróleo.
A seqüência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

a) V – V – F – V d) F – V – V – F

b) V – F – V – F e) F – V – F – V

c) V – V – V – F

1997

11,4

9,5

7,1

3,9

3,4

3,4

3,2

2,6

2,7

1,6

2,6

2,2

1,4

1,7

1,5

0,6

2000

11,1

9,1

7,3

4,0

3,8

3,7

3,2

2,8

2,8

2,8

2,7

2,5

1,6

1,5

1,5

0,5

Fonte: EIA, 2000.

País

Arábia Saudita

EUA

Federação Russa

Irã

Venezuela

México

China

Canadá

Emirados Árabes

Unidos

Iraque

Kuweit

Nigéria

Argélia

Indonésia

Líbia

MAIORES PRODUTORES DE PETRÓLEO

– EM MILHÕES DE BARRIS POR DIA –
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27. VUNESP-SP Assinale a alternativa que indica, corretamente, a opção feita para o trans-
porte do minério explorado em Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão.

a) Ferroviário, devido aos obstáculos do relevo regional.

b) Rodoviário, por ser mais rápido e mais barato.

c) Ferroviário, por ser mais apropriado para cargas pesadas.

d) Hidroviário, pela abundância da rede hidrográfica.

e) Rodoviário, pela facilidade de implantação e manutenção.

28. U.F. Uberlândia-MG O transporte ferroviário desempenhou um papel fundamental no
desenvolvimento econômico e na organização territorial dos estados do Rio de Janeiro e
São Paulo, da segunda metade do século XIX até a década de 30 do século XX. A deca-
dência desse setor dos transportes ocorreu devido aos fatores citados abaixo, exceto:

a) orientadas no sentido interior-litoral para escoar a produção agrícola, as ferrovias não
integraram as regiões do país entre si;

b) a ocorrência de bitolas diferentes não permitia a integração das ferrovias existentes;

c) a perda da importância do setor ferroviário no mundo, principalmente nos países de-
senvolvidos como Alemanha, EUA e França, o que não propiciou avanços tecnológi-
cos necessários à sua modernização;

d) os elevados custos de implantação e modernização das ferrovias, com retorno demora-
do do capital investido, desestimularam os investidores privados.

29. PUC-RS INSTRUÇÃO: Responder à questão com base na situação descrita abaixo e
nas afirmativas.
O brasileiro iniciou o ano 2000 convivendo com manchetes, veiculadas nos meios de
comunicação, relativas ao aumento do preço do petróleo. Tal situação pode causar um
desequilíbrio na balança comercial, ameaçando a volta da inflação. Relacionando esse
momento com situações já vivenciadas pelo Brasil, afirma-se que:
I. O Brasil, em 2000, produziu mais petróleo que em 1973, ano da primeira crise provo-

cada pelo aumento do preço do petróleo.
II. O consumo interno do petróleo na produção industrial está diminuindo proporcional-

mente, desde o segundo choque mundial, ocorrido em 1979, pois o governo vem
subsidiando as indústrias para que haja substituição do petróleo por outras fontes de
energia.

III. O aumento do preço do petróleo no ano de 2000 não interferiu no preço do transporte
de cargas, já que o Brasil tem implementado projetos de melhoria e construção de
novas ferrovias.

IV. A crise que se instaurou no ano 2000 é semelhante à ocorrida na década de 70, ou
seja, deve-se à ação da OPEP, que trouxe como conseqüência a diminuição de produ-
ção na área do Golfo Pérsico.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas as da alternativa:

a) I e II;

b) I, II e III;

c) I e IV;

d) II, III e IV;

e) III e IV.

30. U.F. Juiz de Fora-MG As ferrovias são importantes meios de transporte nos países
desenvolvidos, mas são desprestigiadas no Brasil. Dois itens sobre as ferrovias, relacio-
nadas a seguir, um deles não se aplica ao nosso país.
Assinale-o.

a) Grande capacidade de carga.

b) Consumo de energia relativamente baixo.

c) Vida útil bastante longa dos veículos.

d) Rapidez e segurança.

e) Malha ferroviária integrada ao sistema produtivo.
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31. U.F. São Carlos-SP Observe a seqüên-
cia de mapas.
Assinale a alternativa que indica, res-
pectivamente, a bacia com maior po-
tencial hidrelétrico e a bacia que está
sendo preparada para transformar-se
em hidrovia de integração regional do
Mercosul.

a) I e III. d) IV e II.

b) I e IV. e) V e IV.

c) II e III.

32. UFRS Assinale a alternativa correta com relação aos recursos energéticos.

a) Os combustíveis fósseis, recursos finitos e não renováveis, têm os custos econômicos
de sua exploração encarecidos, quando a sua localização ocorre em consideráveis
profundidades.

b) São chamadas de combustíveis fósseis as fontes energéticas geradas pela fossilização
de material orgânico. Os mais importantes combustíveis fósseis são o carvão, o petró-
leo e os derivados do álcool.

c) A queima de combustíveis fósseis provoca a liberação de gás carbônico na atmosfera,
o que ocasiona o resfriamento das temperaturas globais.

d) Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica causada pelo queima dos combustí-
veis fósseis são os países periféricos, uma vez que as indústrias dos países tecnologica-
mente mais avançados já operam, em sua maioria, com a chamada “tecnologia limpa”.

e) A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) congrega exclusivamen-
te países árabes, constituindo-se numa organização essencialmente política, baseada
no poder econômico possibilitado pelo domínio da exploração do mais importante
dos combustíveis fósseis.

33. UFF-RJ A greve dos caminhoneiros,
em agosto de 1999, paralisou boa parte
das estradas do país e reduziu, substan-
cialmente, o abastecimento dos princi-
pais centros urbanos. Isto demonstrou
o papel fundamental do transporte ro-
doviário nos fluxos territoriais do mer-
cado de bens industriais e agrícolas.
Observe com atenção as informações
do quadro abaixo e responda aos itens
seguintes.

a) Cite e explique um motivo pelo qual
a rodovia tornou-se o sistema de
transporte predominante no Brasil.

I II

IV V

III

BRASIL: BACIAS HIDROGRÁFICAS

UFA!
QUASE CHAMEI A

ROBERTA
MIRANDA.

AACABOU
GREVE

Fonte: Jornal do Brasil, agosto de 1998.

Aéreo

0,3%

Aquaviário

17%

TRANSPORTES NO BRASIL – 1999
MODOS DE

TRANSPORTE
1999

Dutoviário

3,7%

Ferroviário

21%

Rodoviário

58%

Fonte: Ministério do Transportes, 1999

MODOS DE
TRANSPORTE

1999
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1. b
2. b
3. 01 + 16 = 17
4. d
5. b
6. c
7. C – C – E – E
8. a
9. b

10. d
11. V – V – V – F
12. 01 + 02 + 04 + 16 = 23
13. c
14. e
15. e
16. c
17. b
18. b
19. V – V – V – V – F
20. e
21. e
22. c
23. b
24. a
25. c
26. a
27. c
28. c
29. a
30. e
31. d
32. a
33. O modelo industrial centrado na indústria automotriz.

O modelo energético centrado no uso de combustíveis derivados do petróleo.

FO NT E S D E E NE RG IA ,
T R A NSP O R T E S

G E O G R A F IA
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1. U. Santa Ursula-RJ Saiba mais sobre o MERCOSUL

Sobre o MERCOSUL podemos afirmar
que:
I. O comércio entre os países mem-

bros do MERCOSUL intensificou-
se durante a década de 90.

II. Os países pequenos, como Uruguai
e Paraguai, precisam estar dentro do
MERCOSUL para facilitar a colocação de seus produtos.

III. A criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) representa uma solução
para os problemas do MERCOSUL, já que garante o protecionismo para os produtos
regionais.

Assinale a alternativa correta:

a) I e II, são verdadeiras as afirmativas.

b) II e III, são verdadeiras as afirmativas.

c) I e III, são verdadeiras as afirmativas.

d) I, II e III, são verdadeiras as afirmativas.

e) somente a afirmativa I verdadeira.

2. Acafe-SC Assinale a alternativa que completa corretamente o texto:
O MERCOSUL foi criado em 1991 com o objetivo de integrar as economias e procedi-
mentos aduaneiros dos países componentes: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Pos-
teriormente, Chile e Bolívia passaram a participar do Mercado Comum do Cone Sul,
como membros associados. O ano de 2005 será decisivo para o crescimento ou sobrevi-
vência do Mercosul em conseqüência:

a) da provável desvalorização do euro;

b) da dolarização no Extremo Oriente;

c) da desistência do Chile e da Bolívia;

d) da concorrência da ALCA;

e) do crescimento extraordinário do NAFTA.

Fonte: Centro de Economia Internacional da
chancelaria argentina. Dados de 1998.

A M É R IC A E
M E R C O SUL

G E O G R A F IA
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3. UFSE Considere o texto apresentado abaixo.

“Um americano consome 30 vezes mais petróleo e minerais que um hindu. (...) mais 75 milhões
de americanos equivalem a um aumento planetário de 3 bilhões e 750 milhões de hindus.”

Adaptado de POURSIN, Jean-Marie e DUPUY,
Gabriel. Malthus. São Paulo: Cultrix/EDUSP,1975.

Sobre o crescimento da população mundial, o texto procura destacar que:

a) existem ritmos diferenciados de crescimento populacional entre os países do globo,
em especial entre os países ricos e os pobres, nos quais o crescimento demográfico
encontra-se estabilizado.

b) o crescimento da população dos países pobres ameaça o bem-estar da população dos
países ricos em função de sua proporção muito maior, ainda que com baixa capacida-
de de consumo.

c)  nos países pobres, o crescimento demográfico encontra-se na fase expansiva, geran-
do um desequilíbrio entre população e poder de consumo, o que não ocorre nos países
ricos de crescimento demográfico negativo.

d) enquanto a população dos países ricos cresce em ritmo aritmético e de forma equili-
brada quanto aos recursos, a população nos países pobres cresce em escala geométri-
ca gerando, com isso, escassez de recursos.

e) o poder de consumo das populações dos países ricos faz com que seu crescimento
demográfico tenha maior impacto econômico e ecológico que o crescimento popula-
cional nos países pobres.

4. Cefet-PR Assinale a alternativa em que todos os países indicados integram o MERCOSUL.

a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

b) Brasil, Peru, Paraguai e Argentina.

c) Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Colômbia e Uruguai.

d) Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai.

e) Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

5. VUNESP-SP O perfil representa um sistema de barragens e eclusas que permite a nave-
gação em superfícies líquidas de diferentes altitudes em relação ao nível do mar.

O perfil corresponde ao

a) Estreito de Bering. d) Canal do Panamá.

b) Canal da Mancha. e) Canal de Suez.

c) Estreito de Dardanelos.

6. UFSE Atualmente, a América do Norte e a Europa Ocidental são grandes pólos de atra-
ção populacional. Os fluxos migratórios que para lá se dirigem são, em grande maioria.

a) de africanos e asiáticos que se refugiam das guerras étnicas de seus países.

b) dos países islâmicos que fogem dos conflitos e tensões no Oriente Médio.

c) de sul-americanos e australianos devido a integração das economias no mercado
mundial.

d) dos países subdesenvolvidos que fogem do subemprego e da instabilidade política e
econômica.

e) dos países desenvolvidos que possuem acordos econômicos e que permitem a livre
circulação de suas populações.
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7. UFF-RJ

Depois de crescer de 1 bilhão de dólares, em 1990, para 20 bilhões, em 1997, o comércio
interno no Mercosul estagnou em 1998 e, no primeiro semestre de 1999, apresentou uma queda
de 30%.

Royal Institute of Internacional Affairs.

Pode-se mencionar, dentre os motivos da queda no movimento comercial do Mercosul:

a) as medidas de desvalorização da moeda brasileira e a grave recessão econômica na
Argentina;

b) a forte concorrência dos produtos asiáticos com livre ingresso na bacia platina;

c) a resistência dos agricultores do sul do Brasil contra a entrada do trigo uruguaio e
argentino;

d) a guerra fiscal na região fronteiriça entre o Paraguai e o Brasil;

e) a entrada de novos parceiros com diferentes realidades socioeconômicas, a exemplo
do Chile e do Equador.

8. UFSC Considere a tabela sobre os indicadores econômicos e sociais do MERCOSUL.
Com base nos dados da tabela abaixo, assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s).

Fonte: PRAXEDES, Walter e PILETTI, Nelson. O Mercosul e a sociedade global. 8. ed., São Paulo, Ática, 1997.

INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS DO MERCOSUL

INDICADORES

Área (quilômetros quadrados)

População (em milhões)

PIB (bilhões de dólares)

Renda per capita (dólares)

Mortalidade infantil (por mil)

Esperança de vida ao nascer (anos)

Analfabetismo

DATA

-

1995

1993

1993

1990 / 1995

1990 / 1995

1993

ARGENTINA

2.766.889

34,6

255,5

7.650,00

28,8

71,4

5%

BRASIL

8.511.965

155,8

718,5 (1995)

4.632,00 (1995)

56,4

66,3

19%

PARAGUAI

406.752

5,0

6,9

1.500,00

47,0

67,3

10%

URUGUAI

176.215

3,2

13,4

4.188,00

20,0

72,4

4%

01. Dentre os países que integram o MERCOSUL, a Argentina é o país que possui maior
extensão territorial, bem como o maior contingente populacional.

02. No bloco dos países que compõem o MERCOSUL, o Brasil é o país que detém a
mais elevada taxa de analfabetismo, enquanto o Uruguai possui a mais baixa.

04. Dentre os países do MERCOSUL, o que apresenta a menor densidade demográfica
é o Paraguai.

08. O Uruguai possui a maior renda per capita do MERCOSUL, além de ser também o
primeiro colocado no que se refere à expectativa de vida de sua população.

16. O maior PIB, entre os países do MERCOSUL, é o do Brasil, que apresenta também
as mais elevadas taxas de mortalidade infantil.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

9. UFSE Na tentativa de se libertar do subdesenvolvimento e da dependência estrangeira,
herança do seu passado colonial comum, esses países têm promovido a integração eco-
nômica, através de organizações e associações como o Pacto Andino, a ALADI e o Mer-
cosul.
O texto refere-se aos países:

a) andinos d) platinos

b) sul-americanos e) latino-americanos

c) caribenhos



GEOGRAFIA - América e MERCOSUL

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

4

10. FGV-SP A respeito da criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), pode-
se afirmar que:

a) as resistências do Brasil à criação dessa área residem somente em abolir as barreiras
não-tarifárias e os efeitos da lei de cotas (ambos impostos pelos EUA), que afetam
exclusivamente o setor de suco de laranja.

b) a tradição de global trader do Brasil acabou pesando na decisão de o país retirar-se das
negociações para a criação dessa área, voltando-se ao fortalecimento do Mercosul.

c) a estratégia brasileira tem sido, entre outras medidas, a de resistir à investida norte-
americana para acelerar a criação dessa área e de fortalecer o Mercosul, para dialogar
com os EUA em posição mais favorável.

d) assim como outros países do continente, o Brasil não assumiu compromissos com o
reconhecimento de padrões internacionais de trabalho e a proteção ao meio ambiente.

e) setores produtivos do Brasil, como os de calçados, têxteis, siderúrgico e suco de laran-
ja desejam acelerar a criação dessa área, por serem competitivos e não sofrerem san-
ções tarifárias e da lei de cotas impostas pelos EUA.

11. Centro Universitário do Triângulo-MG Fundado em 1991, o MERCOSUL é hoje uma
iniciativa de integração econômica inegavelmente coroada de êxito. O comércio entre os
países-membros cresceu significativamente, e isto vem atraindo investimentos produti-
vos multinacionais. Ainda sobre o MERCOSUL são feitas as seguintes afirmativas:
I. a balança de comércio entre o Brasil e a Argentina vem sendo favorável ao primeiro,

em razão das exportações brasileiras serem em sua maioria, de produtos industriali-
zados;

II. a posição do Uruguai e do Paraguai vem sendo fortalecida, em virtude da escolha de
seus territórios para a implantação de novas montadoras de automóveis, atraídas pe-
los mercados do MERCOSUL;

III. a maior abertura do mercado brasileiro a produtos agrícolas argentinos e uruguaios
vem gerando, entre outros efeitos, a redução das áreas de plantio de trigo no Paraná e
de uvas na Serra Gaúcha.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I, somente d) I e II, somente

b) II, somente e) II e III, somente

c) III, somente

12. PUC-RS Responda a questão com base no texto e nas informações do quadro, relacio-
nados aos países que formam o Mercosul.

“O Mercosul foi criado em 1º.  de janeiro de 1995, através do Tratado de Assunção. Estabelece
como meta a criação de uma zona de livre comércio. Os países membros desse bloco apresentam
algumas vantagens e desvantagens para a instalação de empresas, visto que o desenvolvimento
sócio-econômico desses países é diferenciado.”

A análise do quadro abaixo permite concluir que a correspondência entre vantagens e
desvantagens para a instalação de empresas está corretamente atribuída.

a) ao Brasil e à Argentina; d) ao Brasil, ao Paraguai e ao Uruguai;

b) à Argentina e ao Paraguai; e) à Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai.

c) ao Paraguai e ao Uruguai;

Predomínio do transporte rodoviário.
Alto custo de produção.

Alto custo da mão-de-obra.
Predomínio do transporte ferroviário.

Deficiência tecnológica.
Mão-de-obra pouco qualificada.

Alto custo da energia
Poucos recursos minerais

BRASIL

ARGENTINA

PARAGUAI

URUGUAI

PAÍS VANTAGENS
Estrutura empresarial forte.
Baixa carga tributária.

Setor primário organizado.
Mão-de-obra qualificada.

Energia elétrica abundante.
Mercado importador de manufaturas.

Mercado financeiro aberto
Setor primário organizado

DESVANTAGENS
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13. FUVEST-SP No segundo semestre de 2000, o Brasil sediou a Reunião de Presidentes da
América do Sul. Nesse encontro, buscou-se

a) regulamentar a organização da ALCA.

b) atenuar a influência dos Estados Unidos na região.

c) estabelecer normas para implantação do Plano Colômbia.

d) criar uma força militar sul americana para combater o narcotráfico.

e) fortalecer a OEA, depois dos incidentes envolvendo as eleições no Peru.

14. UESC-BA A partir dos conhecimentos sobre os objetivos das Organizações Econômi-
cas Latino-Americanas, pode-se concluir:

a) O MCCA – Mercado Comum Centro-Americano – integrou as economias e decretou
a moratória da dívida externa de todos os países-membros.

b) O Pacto Andino reduziu as taxas alfandegárias e fixou moeda única em todos os paí-
ses da Cordilheira dos Andes.

c) A ALCA  Aliança de Livre Comércio das Américas – visa à livre circulação de pesso-
as, serviços e capitais entre todos os países do Continente Americano.

d) Os países que fizeram parte da ALADI – Associação Latino-Americana de Integração
– aderiram ao MERCOSUL.

e) O MERCOSUL, bloco periférico da economia mundial, objetiva abolir as tarifas al-
fandegárias nas relações comercias entre os países-membros.

15. Cefet-RJ

“A integração econômico de vários países, culminando com o surgimento dos blocos econômi-
cos supranacionais, responde a uma questão primordial colocada pela lógica capitalista. Em uma
economia globalizada e cada vez mais competitiva, a constituição desses blocos visa dar resposta
à constante necessidade de lucros e acumulação de capitais.”

SENE, Eustáquio de, 1997.

Marque a alternativa correta em relação aos blocos econômicos existentes atualmente no
mundo.

a) O NAFTA, acordo norte-americano de livre comércio, é um dos blocos econômicos
mais fortes do mundo, pois é composto somente por países desenvolvidos: Canadá e
Estados Unidos.

b) A União Européia é um bloco econômico que promoveu a abolição das barreiras
alfandegárias entre os países do chamado Leste Europeu.

c) O Pacto Andino é um bloco econômico que visa estabelecer um livre comércio entre
todos os países da América Latina.

d) Os Tigres Asiáticos formam um bloco econômico emergente, cuja potência econômi-
ca principal é a China.

e) O MERCOSUL foi constituído por meio do Tratado de Assunção, do qual os quatro
países signatários são o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai.

16. UFSE A associação entre exportação de produtos agrícolas e minerais e o baixo nível
de desenvolvimento econômico de um país nem sempre é verdadeira. O Canadá, por
exemplo, que apresenta um PIB que coloca no grupo dos países de maior desenvolvi-
mento econômico, tem uma importante participação dos produtos primários em suas
exportações, onde se destacam:

a) o cobre e a madeira.

b) a bauxita e o algodão.

c) o manganês e o trigo.

d) o carvão mineral e o pescado.

e) a prata e a soja.
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17. UFSM Sobre os grandes blocos econômicos, assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em
cada afirmativa a seguir.

( ) O MERCOSUL nasceu da aproximação brasileiro-argentina e dos acordos prévios
de integração bilateral firmados entre os dois países. A condição prévia para essa
aproximação foi a redemocratização política em ambos os países.

( ) A União Européia objetiva a padronização da legislação, econômica, fiscal, traba-
lhista, ambiental, etc. Procura, também, uma liberalização quanto à circulação de
capitais, mercadorias, serviços e pessoas no interior do bloco.

( ) A Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) teve êxito devido,
além de outros fatores, aos grandes desníveis econômicos entre os países membros
e às medidas protecionistas implantadas pelos regimes militares que predomina-
ram na região, nas décadas de 60 a 80.

( ) A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) foi criada, inicialmente,
para desenvolver a região e aumentar sua estabilidade; em 1992, resolveu transfor-
mar-se em uma zona de livre comércio a ser implantada até 2008.

A seqüência correta é:
a) V – F – V – F
b) F – V – V – F
c) F – V – F – V
d) V – V – F – V
e) V – F – F – V

18. VUNESP-SP Analise a tabela.

Fonte: Calendário Atlante de Agostini, 1998.

Considerando os dados da tabela, é verdadeiro afirmar que:

a) a Argentina e o México foram os países com melhor desempenho econômico, porque
não apresentaram índices negativos.

b) o México foi o único país que não apresentou índices negativos.

c) todos os países citados apresentaram índices positivos, em decorrência da diminuição
das taxas de desemprego.

d) o Brasil obteve altos índices, porque eliminou as desigualdades na distribuição da
renda interna.

e) o Chile apresentou o maior índice de crescimento.

19. U.F. Uberlândia-MG “Nascida em uma ilha, formada pelo estuário do Rio Hudson,
transformou-se em metrópole mundial atravessando as barreiras líquidas e ocupando as
baías e ilhas adjacentes. Esse sítio urbano acidentado determinou a construção de um
complexo sistema de túneis e pontes que interligam a ilha principal aos bairros adjacen-
tes.” A descrição acima, acrescentada da paisagem intensamente verticalizada na ilha
principal, refere-se à cidade de:

a) Sidney c) Chicago

b) Londres d) Nova Iorque

EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO
BRUTO DE ALGUNS PAÍSES,

EM PORCENTAGEM.

Período Argentina Brasil Chile México

1968-1972 3,1 8,2 3,7 6,1

1973-1977 2,1 6,8 –1,0 4,7

1978-1982 –0,6 2,7 2,4 6,3

1988-1992 3,0 –0,5 6,3 3,6

1993-1997 3,8 4,3 6,3 1,7
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20. PUC-RS Observe atentamente o texto abaixo:

Mercosul descobre mar potável sob a terra

Empresários e políticos descobriram recentemente o que os geólogos já sabiam há muito tem-
po: o maior reservatório de água doce do mundo estende-se por 1,6 milhão de km2, território
maior que o da Inglaterra, França e Espanha juntas. É o manancial subterrâneo conhecido como
Botucatu e apelidado de “aqüífero gigante do Mercosul” pois dois terços estão espalhados por
muitos estados brasileiros, e o restante está debaixo da Argentina, do Paraguai e do Uruguai.

O volume total estimado do manancial chega a 50 bilhões de m3. Se toda a água fosse extraída
abasteceria 150 milhões de pessoas por 2.500 anos.

A preocupação agora é com o controle dos vários poços espalhados pela região. Além do
desperdício, poços desativados são abandonados sem serem fechados, aumentando o risco de
contaminação por acidente ou sabotagem.

Adaptado de BIANCARELLI, Aureliano para o jornal Folha de S. Paulo, 19 de maio 1996.

Levando em consideração o texto acima e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

a) O termo aqüífero – que designa uma grande quantidade de água doce confinada entre
camadas impermeáveis – é referido no texto como “um lençol gigante” por sua exten-
são e por ficar escondido sob a terra.

b) O termo “aqüífero gigante do Mercosul” se deve ao fato de dois terços dele estarem
localizados em três países vizinhos do Brasil e o restante em seis estados brasileiros.

c) O termo “aqüífero gigante do Mercosul” indica que é preciso controlar os poços aban-
donados nessa região porque, como recebem apenas água da chuva, estão sujeitos a
contaminações.

d) O “aqüífero gigante do Mercosul” chama atenção de outros blocos internacionais, por
representar uma fonte de água potável importante só para o Rio Grande do Sul.

e) O termo aqüífero – que designa uma pequena quantidade de água salgada confinada
entre as camadas impermeáveis – é referido no texto como “um lençol gigante” por
sua extensão e por ficar escondido sob a terra.

21. Unifor-CE Considere as afirmações apresentadas abaixo.
I. Na América, na Ásia e na África, este sistema agrícola foi introduzido pelos coloni-

zadores europeus, sobretudo nas áreas tropicais.
II. Corresponde à agricultura de subsistência, adotada pelos pequenos agricultores, na

forma de áreas cultivadas em clareiras abertas nas matas.
III. Predomina a monocultura voltada para a exportação, com a concentração da produ-

ção em gêneros de grande comercial.
IV. Utiliza numerosa mão-de-obra, empregada nos trabalhos de irrigação e no trato diá-

rio da cultura, principalmente na adubação e controle das pragas.
Referem-se ao sistema agrícola de plantation somente:

a) I e II d) II e III

b) I e III e) II e IV

c) I e IV

Igor MOREIRA. O Espaço Geográfico – Geografia
Geral e do Brasil. 39 ed. S.P. Ática, 1998.
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22. UFR-RJ A maior parte das cidades e indústrias canadenses encontram-se na região
sudeste, junto aos Grandes Lagos e ao rio São Lourenço. No sentido contrário, isto é, na
região noroeste, há um grande vazio urbano-industrial. O que explica essa forma de
ocupação do espaço canadense é:

a) o rigor climático no noroeste e o interesse econômico ao sul dos Grandes Lagos;

b) a maior atividade econômica canadense com a França, do outro lado do Atlântico;

c) a localização geográfica do Reino Unido, com quem o Canadá mantém o maior fluxo
de comércio exterior;

d) o clima ameno do noroeste que propicia a ocupação da região por florestas de coníferas;

e) a fertilidade dos solos podzólicos do noroeste que propicia a ocupação da região por
atividades agrícolas.

23. VUNESP-SP No mundo contemporâneo, Cuba é um dos últimos países a manter o regi-
me socialista. Observe os gráficos, expressos em milhões de dólares/ano, e responda.

a) Descreva os gráficos I e II. Identifique a
grande potência mundial ausente, justi-
ficando sua resposta.

b) Compare os dados relativos ao Canadá
nos gráficos I, II e III. Utilizando seus
conhecimentos, indique o setor que re-
cebe o maior volume de recursos estran-
geiros em Cuba, na atualidade.

24. Unifenas-MG Constituindo a maior parte das nações do globo e somando a maior parte
da população total, estão os países denominados “subdesenvolvidos”, que se localizam
principalmente na América Latina, na África e na Ásia. São países que apresentam várias
características comuns, exceto:

a) economia basicamente exportadora de produtos primários;

b) má distribuição de renda;

c) altas taxas de natalidade e mortalidade;

d) grande dependência econômica, cultural e tecnológica em relação aos países desen-
volvidos;

e) equilíbrio na balança comercial, tendo eventualmente “superávit”.

25. PUC-RS Com relação à América Latina não é correto afirmar que:

a) a estrutura agrária é caracterizada pelo predomínio da grande propriedade, embora já
tenham sido feitas reformas agrárias em alguns países;

b) o crescimento industrial tem ocorrido às custas de capital e tecnologia estrangeira;

c) entre os principais produtos exportados neste final de século se encontram muitos dos
que formavam a lista de exportações na fase pré-industrial;

d) a importação de produtos manufaturados e de tecnologia de ponta continua a ocorrer
mesmo em países que já possuem um diversificado parque industrial;

e) a instalação de sistemas abertos à concorrência internacional, a opção pelas im-
portações e incentivos às privatizações têm diminuído as desigualdades sociais
existentes.

Fonte: CIA e Conselho Econômico EUA-Cuba, 2000.

Quem exporta para Cuba

ESPANHA

VENEZUELA

CANADÁ

FRANÇA

MÉXICO

ITÁLIA

550

430

310

259

250

190

Quem importa de Cuba

RÚSSIA

HOLANDA

CANADÁ

ESPANHA

CHINA

FRANÇA

430

250

220

130

94

53

Quem mais investe

CANADÁ

MÉXICO

ITÁLIA

ESPANHA

INGLATERRA

FRANÇA

600

450

390

100

50

50
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26. PUC-RS Instrução: Responder à questão
com base no mapa e afirmativas abaixo.
I. A área em destaque representa a fron-

teira do Brasil com a República do Su-
riname a Norte e com a República da
Colômbia a Noroeste; fronteira viva pela
presença da Floresta Amazônica.

II. A fronteira demarcada representa um
grande problema geopolítico para o Bra-
sil, pois o narcotráfico na região é mui-
to intenso.

III. O Exército Brasileiro tem intensificado
o controle dessa área devido à ameaça
constante, por parte de grupos organi-
zados dos países sul-americanos, que
praticam a extração ilegal nos seringais
e a biopirataria.

IV. Hoje é a fronteira que mais preocupa as
forças armadas brasileiras, pois é uma
área estratégica de radiação da distribui-
ção de drogas, principalmente onde se
encontra a fronteira com a República da
Colômbia.

Para análise das afirmativas, conclui-se que
estão corretas as da alternativa:

a) I e II; d) II e IV;

b) I, II e III; e) III e IV.

c) I, III e IV;

27. FGV-SP Observe o mapa a seguir.
Note a linha cheia e a linha pontilha-
da, quase sempre paralelas.
Em relação às obras de infra-estrutura
destacadas, assinale a alternativa IN-
CORRETA:

a) Podem permitir a abertura de canal
de escoamento de produtos da Zona
Franca de Manaus para outros mer-
cados e a consolidação da ligação
Brasil-Venezuela, via Manaus e Boa
Vista.

b) Podem contribuir para agilizar e in-
tensificar fluxos econômicos, barate-
ar a exportação de produtos brasilei-
ros e articular zonas da Amazônia se-
tentrional, numa região fronteiriça.

c) Inscrevem-se no contexto de melhoria da infra-estrutura de integração física e circula-
ção terrestre do subcontinente, conforme proposta firmada recentemente pelos chefes
de Estado da América do Sul.

d) Podem contribuir para consolidar a posição estratégica de Manaus, como sede da
Zona Franca e nó de confluência de fluxos e meios de transporte e energia.

e) Podem reforçar os conflitos existente com os países da Comunidade Andina (CAN),
em face da perspectiva de expansão dos interesses brasileiros na região.

Georgetown

Boa Vista

RR

AM Manaus

PA

Caracas

Puerto
La Cruz

Trinidad
e Tobago

Guri Macagua

Hidrelétrica

Paramaribo

BRASIL

OCEANO ATLÂNTICO

VENEZUELA

GUYANA

SURINAME

Rio Orinoco

Rio Amazonas

1005 km

570 km

Linha de transmissão
Guri Manaus (proposto)
Estrada de rodagem
Manaus a Porto La Cruz

Fonte: O Estado de São Paulo, 10/09/2000, p. A-8.

MUDANÇAS NA ESTRUTURA
SETORIAL DO EMPREGO EM

ALGUNS PAÍSES DA AMÉRICA
LATINA (1970 – 1990)

Fonte: BID. Política de Desarrolo, p. 11, março, 1996.
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28. Mackenzie-SP Considere as afirmações sobre o Mercosul e suas relações com os E.U.A.:
I. Entre os países membros não há nenhum pólo gerador de tecnologias. Brasil e Argen-

tina são as economias mais industrializadas, mas muito dependentes de capitais e
equipamentos estrangeiros; dessa forma não há como conseguir auto-suficiência in-
dustrial no interior do Mercosul.

II. O Brasil pretende transformar-se num “global trader” (país que comercializa com o
mundo todo) e não pretende concentrar os negócios do Mercosul com poucos países,
especialmente os E.U.A.

III. O interesse brasileiro é o de adiar a adesão à ALCA (Área de Livre Comércio das
Américas), para dar tempo aos setores produtivos modernizarem-se para enfrentar a
concorrência dos E.U.A.

IV. Os E.U.A. querem apressar a adesão à ALCA, pois visam ter um mercado cativo na Améri-
ca do Sul, ao mesmo tempo em que restringiriam os interesses da União Européia na região.

São verdadeiras:

a) I, II, III e IV d) apenas I e III e IV

b) apenas II e III e IV e) apenas III e IV

c) apenas II e III

29. UFMG Analise os gráficos.

A partir da análise e interpretação desses gráficos, é incorreto afirmar que:

a) o aumento da demanda interna e o crescimento industrial acelerado da América Latina,
na última década, explicam as mudanças ocorridas na estrutura setorial do emprego;

b) a Argentina e a Venezuela apresentam, em 1990, uma estrutura de emprego semelhan-
te àquela observada nas economias mais desenvolvidas;

c) As mudanças na estrutura setorial do emprego, ocorridas entre 1970 e 1990, revelam
uma evolução semelhante em todos os países analisados;

d) a falta de oportunidade de emprego nos setores formais e produtivos tem contribuído
para o crescimento do setor terciário nos países analisados.

30. PUC-PR Conhecida como “Paraíso da América Central”, se destaca na região por sua
estabilidade política. O país mantém sistema previdenciário eficiente e ostenta alto índi-
ce de alfabetização. Preserva as florestas com um terço de suas terras em Parques Nacio-
nais e seus vulcões, que estimulam o turismo. Trata-se de:

a) Belize d) Costa Rica

b) Jamaica e) Panamá

c) El Salvador
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31. UFSC Do ponto de vista histórico-social, o continente americano dividi-se em América
Anglo-Saxônico e América Latina. Identifique a(s) proposição(ões) que caracteriza(m)
corretamente a América Latina.
01. A colonização por exploração deixou marcas profundas nessa parte da América,

entre as quais a excessiva concentração de terras.
02. Países como o México, o Brasil e a Argentina podem ser caracterizados como uma

periferia industrializada.
04. A dependência, em relação aos países centrais, é estrutural, muito embora as forças

endógenas também atuem na formação econômico-social.
08. O colonizador fixou-se de imediato à terra, criando um mercado interno responsável

por um precoce desenvolvimento industrial.
16. O Inglês e o Francês são línguas oficiais dominantes, excetuando-se o Brasil, onde

se fala o Português.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

32. UNESP-SP Atualmente, a Argentina possui uma
população de aproximadamente 37 milhões de
habitantes, dos quais mais de 1 milhão são imi-
grantes. Enfrentando grave crise econômica, o país
começa a se preocupar com a concorrência pelo
emprego. Os países assinalados no mapa com os
números 1, 2 e 3 são, em ordem decrescente, os
que mais fornecem imigrantes para a Argentina.
A ordem correta dos países é:

a) Bolívia, Paraguai e Peru.

b) Uruguai, Peru e Bolívia.

c) Peru, Bolívia e Paraguai.

d) Bolívia, Peru e Uruguai.

e) Paraguai, Bolívia e Peru.

33. PUC-PR Observe o mapa da América Latina, que se refere a divisão política. Escolha a
alternativa correta:

2

3

1

a) O Haiti, o Equador e o Peru são países representados no mapa pelos números 1, 2 e 3,
respectivamente.

b) O Panamá, Costa Rica e a Colômbia são países representados no mapa pelos números
7, 4 e 8, respectivamente.

c) A República Dominicana, a Venezuela e a Bolívia são países representados no mapa
pelos 3, 2 e 6 respectivamente.

d) O Equador, o Uruguai e Cuba são países representados no mapa pelos números, 3, 5 e
6, respectivamente.

e) Cuba, Costa Rica e o Peru são representados no mapa pelos números 5, 6 e 8, respec-
tivamente.
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DE QUAL
PLANETA

ELES SÃO?

34. UFF-RJ

Concentração da renda no Brasil (%)
Renda com os 10% mais ricos ................................ 42,5
Renda com os 40% mais pobres ............................. 11,8

Concentração da renda no Chile (%)
Renda c om os 10% mais ricos ............................... 39,4
Renda com os 40% mais pobres ............................. 13,4

Concentração da renda na Argentina (%)

Renda com os 10% mais ricos ................................ 34,6
Renda com os 40% mais pobres ............................. 14,4

Concentração da renda no México (%)
Renda com os 10% mais ricos ................................ 34,3
Renda com os 40% mais pobres ............................. 16,8

Concentração da renda no Uruguai (%)
Renda com os 10% mais ricos ................................ 25,4
Renda com os 40% mais pobres ............................. 21,6

CONCENTRAÇÃO DE RENDA DA
AMÉRICA LATINA – 1997

Fonte: Cepal

Fonte: Folha de São Paulo, 6/6/99.

35. PUC-RS
As condições naturais do Caribe, assim como
sua posição em relação à organização econô-
mica e geopolítica, contribuíram para o desen-
volvimento de uma série de atividades econô-
micas voltadas para os mercados consumido-
res externos.
Com relação ao texto acima, podemos afirmar
que a região caribenha não se destaca:

a) pela indústria do turismo;

b) como refúgio de capitais;

c) por sua posição estratégica;

d) pela produção de material bélico;
e) pela produção primário-exportadora.

O quadro, abaixo, revela algumas informações acerca de uma das faces mais perversas
da desigualdade social na América Latina: a concentração de renda.
Apresente e analise dois fatores que explicam a concentração de renda observada nas
sociedades latino-americanas identificadas no quadro acima.
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36. U.E. Londrina-PR Em relação à agricultura dos Estados Unidos, é incorreto afirmar:

a) Caracteriza-se pela presença de cinturões agrícolas ou belts.

b) Apresenta um elevado grau de mecanização.

c) Detém o maior índice de produtividade do planeta.

d) Caracteriza-se pela agroindústria.

e) Caracteriza-se por empregar a maior parte de sua população em atividades agrícolas.

37. Mackenzie-SP Em discurso aos membros do Conselho Empresarial da América Latina,
o presidente Fernando Henrique Cardoso destacou a necessidade de um “pequeno Maas-
tricht” sul-americano (…) “Sem uma situação fiscal e uma política cambial equilibrada
não será possível qualquer acordo” concordou o ex-ministro da fazenda do Chile Alejan-
dro Foxley (…)

(O Estado de São Paulo — 02/09/2000)

O tratado de Maastricht, referido no discurso presidencial:

a) resultou na ajuda econômica americana aos países europeus após a II Guerra Mundi-
al, que permitiu a reconstrução econômica da Europa Ocidental.

b) foi resultado da Conferência de Bretton Woods que adotou o dólar americano como
moeda padrão para as trocas internacionais.

c) resultou na assinatura do NAFTA, que criou a zona de livre comércio norte-america-
na, envolvendo os Estados Unidos, o Canadá e o México.

d) foi assinado pela Comunidade Européia em 1991 e estabeleceu as metas para equili-
brar as condições econômicas de seus países e viabilizar a adoção da moeda única.

e) foi assinado após a II Guerra Mundial e resultou na criação da OTAN, aliança militar
liderada pelos Estados Unidos.

38. FGV-SP Com uma produção diversificada, abrangendo indústrias têxteis, siderúrgicas e
de equipamentos ferroviários, a região do Manufacturing Belt, comparada a outras re-
giões industriais dos EUA:

a) vem aumentando sua participação relativa no total da produção do país, desde o pós-
guerra.

b) é uma região de fortes investimentos (hot belt) graças à vertiginosa expansão da in-
dústria automobilística nas duas últimas décadas.

c) perdeu sua posição de comando nas decisões econômicas do país, devido ao desloca-
mento significativo de indústrias, serviços e rede bancária para o Noroeste.

d) apresenta organização predominantemente fordista, diferenciando-se dos novos cen-
tros industriais do Sun Belt, pautados pela acumulação flexível.

e) caracteriza-se por dispersão territorial de suas indústrias, grande automação e peque-
na dependência das fontes de energia.

39. UFRS Com relação ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e à Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN) são feitas as seguintes afirmações.
I. A OTAN tem aumentado o número de países membros, inclusive com a incorporação

de países do Leste Europeu.
II. O FMI, através de seus planos, tem priorizado a redução do papel do Estado, a aber-

tura econômica e a contenção da inflação, deixando em segundo plano ações que
eliminem as desigualdades sociais.

III. São, ambos, órgãos presididos pelo governo dos Estados Unidos e visam garantir a
hegemonia desse país nos países periféricos.

Quais estão corretas?

a) Apenas II.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.
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40. U.E. Ponta Grossa-PR A Colômbia tem graves problemas internos provocados por
conflitos armados envolvendo instituições governamentais, grupos de guerrilha de es-
querda e forças paramilitares patrocinadas pelo narcotráfico. Sobre esses conflitos e suas
repercussões, assinale o que for correto.
01. Os grupos paramilitares, também denominados grupos de autodefesa, defendem os

interesses dos produtores e traficantes de cocaína da Colômbia – Cartéis de Cali e de
Medelin –, e um de seus principais alvos é a população civil.

02. Os EUA pretendem auxiliar o Exército Nacional da Colômbia, mediante o envio de
tropas, com o único propósito de acabar com a produção de cocaína naquele país e,
com isso, salvaguardar os consumidores dessa droga em todo o mundo.

04. De ideologia marxista, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)
lutam pela implantação de um governo socialista no País. Após confrontos com o
Exército Nacional da Colômbia e com os grupos paramilitares, passaram a controlar
mais de um terço do território colombiano.

08. Temendo que a influência da ideologia socialista das Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (FARC) possa intensificar a atuação dos movimentos rurais brasi-
leiros, o Brasil, por meio do Ministério de Relações Exteriores, defende a interven-
ção conjunta de tropas norte-americanas e brasileiras na Colômbia, através de sua
fronteira com aquele país, a partir de bases militares norte-americanas instaladas em
território nacional.

16. Como a Colômbia é a única produtora de coca no mundo, devido a suas característi-
cas fito-geográficas, a ONU propõe, além da intervenção de uma força militar mul-
tinacional para garantir a ação do governo colombiano contra o narcotráfico, o envio
de técnicos agrícolas àquele país, para reorganizar a sua agricultura.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

41. Mackenzie-SP Sobre a economia dos Estados Unidos é INCORRETO afirmar:

a) As grandes extensões de solos férteis, a maior parte do relevo de topografia plana e o
clima temperado favorece a agricultura na porão central, que se caracteriza pelo em-
prego maciço da mecanização e pela baixa utilização de mão-de-obra.

b) A região das Planícies Centrais é dividida em cinturões de cultivo, onde a agricultura
é altamente especializada, com alta produtividade.

c) A atividade industrial, tradicionalmente concentrada na região Nordeste e em torno
dos Grandes Lagos, beneficiou-se da riqueza mineral e energética da região.

d) Atualmente verifica-se uma descentralização industrial, em direção à Costa Oeste
(indústrias de alta tecnologia) e à região do Golfo (indústria petrolífera).

e) Apesar da grande dependência de carvão e petróleo e, em menor grau, de minerais
metálicos, o país ainda é responsável pela maior produção industrial do mundo.

42. UFRS Leia o texto abaixo.

Mergulhado em graves problemas econômicos, sem precedentes nos últimos 70 anos, o País
viveu, nos anos 90, sua pior crise devido à queda do preço do petróleo e da banana, além dos
danos causados pelo El Niño à infra-estrutura produtiva do litoral. Em setembro de 1998, o gover-
no lança um pacote de ajustes com medidas impopulares – a população reage com violência à alta
geral dos preços e aos cortes nos subsídios. De agosto de 1999 a agosto de 2000, a inflação
acumulada foi de 104%, uma das mais altas da América Latina. Numa tentativa de solucionar os
problemas, em setembro de 2000, o governo toma uma atitude drástica substituindo a moeda
nacional – que havia circulado durante 116 anos. Com esta atitude, o País passa a ter como
moeda oficial o dólar norte-americano.

A qual país refere-se o texto acima?

a) Bolívia d) Peru

b) Colômbia e) Venezuela

c) Equador
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A M É R IC A E
M E R C O SUL

1. a
2. d
3. e
4. a
5. d
6. d
7. a
8. 22
9. e

10. c
11. a

12. c
13. b
14. e
15. e
16. a
17. d
18. b
19. d
20. a
21. b
22. a

23. a) os países que mais se relacionam comercialmente com Cuba, são os países europeus,
latino-americanos e o Canadá.
A grande potência ausente são os Estados Unidos que, devido às diferenças político-
ideológicas em relação ao regime político e econômico cubano, impõem ao país do
Caribe um longo boicote econômico.

b) O Canadá apresenta-se como o maior investidor na economia cubana e o terceiro maior
parceiro comercial cubano.
O setor que recebe maior volume de recursos estrangeiros em Cuba, na atualidade, é o
turismo.

24. e
25. e
26. d
27. e
28. a

29. a
30. d
31. 1 + 2 + 4
32. a
33. d

34. • Concentração de renda gerada pelo monopólio e concentração da terra ou propriedade
rural;
• Política de baixos salários;
• Finaceirização da economia: promover falência de pequenos e médias empresas de
produção de bens e serviços, causando desemprego.

35. d
36. e
37. d
38. d

39. b
40. 5
41. e
42. c

G E O G R A F IA

G
A

B
A

R
IT

O
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1. UFMS Sobre a questão ambiental, no planeta, é correto afirmar que:
a) Os países que se industrializaram ainda no século XIX já conseguiram superar seus

problemas de meio ambiente.
b) A introdução da economia de mercado nos antigos países de economia socialista tem

permitido reorganizar o espaço e conservar o meio ambiente.
c) Caso se confirme o aquecimento climático global pelo efeito estufa, as planícies lito-

râneas serão as áreas menos afetadas.
d) A pobreza, o crescimento da população e a degradação do meio ambiente estão inti-

mamente ligados e podem explicar vários problemas ecológicos.
e) A emissão de gases prejudiciais à camada de ozônio por países desenvolvidos e sub-

desenvolvidos, embora de natureza diversa, é equivalente.

2. U. Santa Ursula-RJ

Os esgotos domésticos se constituem num dos principais responsáveis pela poluição da Baía de
Guanabara.

Rio de Janeiro: um enfoque para o vestibular –
MUCCIOLO, Marcos e MODESTO, Nilo Sérgio D’Ávila.

A poluição e a degradação ambiental da Baía de Guanabara resultam:
I. Do crescimento imobiliário na orla dessa baía.

II. Da presença da Reduc (Refinaria Duque de Caxias) que lança detritos como óleo,
partículas sólidas, enxofre, etc.

III. Do Porto da cidade do Rio de Janeiro onde navios despejam, entre outras coisa, uma
grande quantidade de óleo.

Assinale a alternativa correta:
a) São verdadeiras as afirmativas I e III.
b) São verdadeiras as afirmativas I e II.
c) São verdadeiras as afirmativas I, II e III.
d) É verdadeira apenas a afirmativa I.
e) É verdadeira apenas a afirmativa II.

3. Cefet-SC “Paisagem terrestre caracterizada pela quase total ausência do homem. É im-
portante área de pesquisas científicas relacionadas com as modificações climáticas, como
a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa.” Trata-se:
a) dos desertos asiáticos;
b) das mais altas montanhas da Terra;
c) dos planaltos groenlandeses;
d) do continente antártico;
e) das savanas africanas.

E C O L O G IA E
P O L ÍT IC A

A M B IE N TA L

G E O G R A F IA
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4. UFBA Com base nas ilustrações e nos conhecimentos sobre os problemas ambientais e
suas implicações, pode-se firmar:

01. O meio ambiente constitui um grande sistema, integrado e organizado em diferentes
subsistemas interdependentes, sendo a água um importante elemento da natureza,
que integra todos os segmentos, sob diferentes aspectos.

02. O equilíbrio ecológico das florestas latifoliadas equatoriais da América Latina vem
sendo afetado gradativamente, em função da exploração de minerais, da extração de
madeira e da implantação de projetos agropecuários.

04. O desmatamento em série, quando precedido de sucessivas queimadas numa deter-
minada região, provoca, a longo prazo, a redução das amplitudes térmicas diárias, a
diminuição da capacidade de infiltração da água e o aumento da evapotranspiração e
da quantidade de chuvas locais.

08. A grande quantidade de gás carbônico lançado na atmosfera é um dos fatores res-
ponsáveis pela formação do “efeito estufa”, uma vez que impede que o calor da
Terra, gerado pela radiação solar e irradiado pela superfície terrestre, retorne nor-
malmente para o espaço.

16. Os países localizados no Hemisfério Norte lideram a emissão do dióxido de carbono
para a atmosfera, destacando-se, dentre eles, países do continente europeu.

32. A região do SAHEL, sobretudo o Zaire e a Costa do Marfim, no litoral oriental da
África, vem registrando, nas últimas décadas, um progressivo avanço no processo de
desertificação, o que torna o solo cada vez mais improdutivo.

64. A desertificação ecológica que vem ocorrendo no Sudeste do Rio Grande do Sul é
provocada pela prática agrícola exercida em região de arenito, o que resulta na expo-
sição da rocha matriz e origina campos de dunas, sem vinculação direta com o resse-
camento do clima.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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5. I.E. Superior de Brasília- DF A expressão impacto ambiental refere-se a toda ação ou
atividade, tanto natural quanto humana, que provoca alterações bruscas no meio ambien-
te. O atual estágio de desenvolvimento da sociedade tem provocado intensos impactos
ambientais nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Sobre o tema, julgue os itens.
( ) Muitos impactos ambientais apresentam efeitos globais, principalmente aqueles

que contribuem para poluição atmosférica.
( ) A contaminação térmica das águas, provocada pelas usinas termelétricas e nuclea-

res, que lançam nos rios a água empregada para resfriar seus equipamentos, pode
provocar a eliminação de algumas espécies, excessiva proliferação de outras e, em
alguns casos, a destruição de todas.

( ) A exploração petrolífera pode causar sérios danos ambientais, entre eles pode-se
destacar a contaminação das águas subterrâneas.

( ) A destruição da Camada de Ozônio pelos poluentes emitidos pelo homem, como o
CFC (clorofluorcarbonos), tem reduzido significativamente nos últimos anos, gra-
ças à atuação das organizações de defesa ao meio ambiente e a conscientização das
classes empresariais.

( ) O efeito estufa, responsável pelo aumento da temperatura média verificada nos
últimos 50 anos no planeta, teve seu início a partir da Revolução Industrial dos
séculos XVIII e XIX.

6. UFBA Assinale a opção que contém apenas fenômenos que resultam da combinação
direta de ações da natureza e do homem.
a) La Niña e abalos sísmicos
b) poluição industrial e marés de sizígia
c) El Niño e ciclones tropicais
d) desertificação e alterações climáticas locais
e) vulcanismo e degradação ambiental

7. U. Uberaba-MG/Pias As afirmativas abaixo enfocam alguns dos principais problemas
ambientais do Brasil. Analise-as e assinale a alternativa incorreta.
a) O crescente desmatamento das florestas tropicais para desenvolver atividades econô-

micas como a pecuária extensiva, a implantação de projetos agrícolas e o crescimento
das industrias madeireiras, tem contribuído enormemente para o aumento da produ-
ção de CO

2
 na atmosfera, fortalecendo assim o “efeito estufa”.

b) Os efeitos da exploração predatória do solo brasileiro têm levado parcelas da popula-
ção rural à migração e ao êxodo, pois, sem condições de subsistência, essa população
ou busca novas áreas produtivas ou migra para os centros urbanos.

c) As áreas amazônicas têm sido afetadas pela ação humana em função de culturas de
produtos alimentícios porém devido sua resistência natural, não apresentam riscos de
desertificação.

d) Áreas do sudoeste do Rio Grande do Sul têm passado por sérios problemas de degra-
dação ambiental, devido à destruição da vegetação e do solo no exercício de ativida-
des agropecuárias que aceleram o processo de desertificação.

8. U.E. Londrina-PR Sobre a distribuição espacial, caracterização, utilização e alteração
antrópica dos domínios vegetais brasileiros, é correto afirmar:
a) A floresta Atlântica constitui um conjunto florestal distribuído em grande parte da

porção leste do território brasileiro e apresenta uma diversidade de associações vege-
tais,  qual varia de acordo com as condições do relevo, entre outros fatores.

b) O Cerrado é uma vegetação arbustiva que exige a presença de um clima úmido o ano
todo.

c) A Caatinga é uma vegetação formada, em sua maioria, de plantas halófilas, com porte
não arbóreo.

d) A vegetação herbácea, restrita ao Sul do Brasil, ainda está bastante preservada, cons-
tituindo áreas de grandes parques nacionais.

e) A área conhecida como Pantanal caracteriza-se por apresentar baixa diversidade bio-
lógica, por ter sua terras permanentemente alagadas, e por não oferecer, diante disso,
possibilidade de desenvolvimento de atividades econômicas.
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9. U. Católica-DF

(...) O planeta azul não está em perigo. A Terra, na sua escala de tempo, absorverá todas as
alterações produzidas pela nossa tecnologia. Contudo a história humana processa-se em outras
escalas de tempo, mensurada em dezenas ou centenas de anos. Nessa escala, as alterações ambi-
entais de origem antrópica podem ser ameaçadoras para as condições de vida da sociedade hu-
mana.

Adaptado - MAGNOLI, Demétrio.
Geografia - Paisagem e território, 2ª ed.

Quanto a essa temática, julgue cada afirmativa que se segue, conforme Verdadeiro (V) ou
Falsa (F).
( ) A ação antrópica mencionada no texto teve início com o processo urbano-indus-

trial deflagrado a partir do século XVIII, na Inglaterra.
( ) Nos países do antigo bloco socialista, onde inexistiu a preocupação com o lucro e

acumulação de capital, os impactos ambientais decorrentes da industrialização fo-
ram, quase sempre, de pequena extensão.

( ) O processo de ocupação da Amazônia brasileira, intensificado a partir da década de
70, tem provocado consideráveis danos à biodiversidade local.

( ) A ECO-92 marcou o início de uma reversão no ritmo da devastação ambiental na
Terra; daí a afirmação do texto “o planeta azul não está  em perigo” (I.1).

( ) A contaminação causada pelo vazamento de petróleo na refinaria de Araucária, no
Paraná, é um exemplo dos danos que este produto, substância de origem orgânica,
pode causar ao meio ambiente.

10. UFPB/PSS A figura abaixo representa uma porção da superfície terrestre, composta por
elementos sólidos (litosfera), líquidos (hidrosfera) e gasosos (atmosfera).

Considerando os referidos elementos, é verdadeiro, quando se afirma:
a) A retirada da cobertura vegetal facilita a infiltração da água e a fertilização do solo.
b) O cultivo, em terrenos com acentuada declividade, deve ser feito ladeira abaixo, per-

pendicular às curvas de nível.
c) As inundações em áreas urbanas, durante as chuvas, decorrem da impermeabilização

dos solos e aterros dos corpos d’água.
d) As nuvens são abastecidas com água evaporada dos corpos hídricos superficiais, não

tendo as formações vegetais qualquer importância no processo.
e) Os poluentes das áreas urbanas e rurais contaminam rios e lagos, ficando os lençóis

subterrâneos livres da poluição.

11. UFRJ A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento
industrial é um “quadro” que começa a se modificar a partir da defesa pública de um
novo conceito: o desenvolvimento sustentável.
O uso dessa expressão tem a finalidade de:
a) sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento;
b) garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta;
c) sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento;
d) propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente;
e) divulgar a insustentável situação do meio ambiente.
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12. UEL-PR As figuras abaixo, publicadas pela revista Veja (22/11/2000), permitem ver
alterações ocorridas na Amazônia desde o descobrimento do Brasil.

Sobre as causas e conseqüências dessas alterações, bem como sobre as características do
território amazônico, é incorreto afirmar:
a) O extrativismo ainda constitui uma importante atividade econômica da Amazônia.
b) A colonização da Amazônia caracterizou-se ao longo dos séculos por ciclos de desen-

volvimento, destacando-se o da borracha e o da mineração.
c) Há uma ausência de investimentos privados na região porque a Amazônia é, por lei,

considerada área de preservação permanente.
d)  Na Amazônia, a exploração do ouro é realizada de maneira rudimentar pelos garim-

peiros, que contaminam os rios com o uso de mercúrio.
e) Conflitos de terras entre índios e posseiros, grandes queimadas e a extinção de espéci-

es animais e vegetais são aspectos centrais da devastação amazônica.

13. UFMS Podem ser definidas como ameaças ao meio ambiente as ações presentes ou já
realizadas em larga escala, exceto:
a) As atividades agrícolas na Mata Atlântica.
b) A extração mineral na Amazônia e no Pantanal.
c) A extração vegetal na Amazônia.
d) A produção industrial no Pantanal.
e) A expansão urbana na Mata Atlântica.

14. UFRN O crescimento acelerado da maioria das cidades brasileiras vem produzindo gran-
des quantidades de resíduos sólidos (lixo), causando danos ao meio ambiente.
Esse fato ocorre em virtude do(a):
a) destinação inadequada. c) transporte inadequado.
b) saneamento deficitário. d) incineração deficitária.

15. U.F. Juiz de Fora-MG A posição da Terra em relação ao Sol durante os meses de pri-
mavera e verão permite a visualização do temido buraco na camada de ozônio sobre o
Hemisfério Sul.
Sobre a camada de ozônio, podemos afirmar, exceto:
a) A abertura na camada de ozônio só ocorre nos pólos devido às baixas temperaturas e

à existência de correntes de ar propícias para que o cloro, principal destruidor da
camada, reaja com o ozônio e abra o buraco.

b) A camada de ozônio é composta de um gás rarefeito, formado por moléculas de três
átomos de oxigênio.

c) O maior causador do buraco na camada de ozônio é a emissão de SO
2
 que, em 2000,

não deverá ser mais produzido, como afirma o Protocolo de Haia (1995).
d) Situada na estratosfera, entre 20 e 35 quilômetros, a camada de ozônio tem 15 quilô-

metros de espessura.
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16. PUC-PR Cerca de 30% de todas as drogas fabricadas no mundo resultam de substânci-
as extraídas das florestas ou de animais. As florestas tropicais e equatoriais são as princi-
pais fornecedoras, não havendo compensação para os respectivos países.

É fácil avaliar a importância da biodiversidade dos ecossistemas da zona intertropical:

a) particularmente na Taiga siberiana, que contém a mais extensa região florestal da
Terra;

b) notadamente no Canadá e Alasca, onde a vegetação de coníferas ocupa extensão im-
pressionante;

c) representados, por exemplo, pela vegetação que recobre a maior parte das Penínsulas
Balcânica e Ibérica;

d) existentes na metade norte da África onde estão o Marrocos, a Argélia e a Líbia;

e) onde se destacam o Brasil, a Indonésia e a Rep. Democrática do Congo com as maio-
res florestas tropicais do mundo.

17. UnB-DF/PAS Uma política nacional de meio ambiente não se improvisa: é tarefa que
exige a aplicação, a gestão e a coordenação de estruturas e de meios técnicos, científicos,
econômicos, legislativos, administrativos e humanos. A respeito desse assunto, julgue os
itens abaixo.

( ) A elaboração de uma política ambiental deve ser norteada por considerações de
ordem ecológica, uma vez que as ordens social e econômica referem-se apenas às
sociedades.

( ) O manejo integrado de bacias hidrográficas permite a gestão conjunta da qualidade
da água, o que demonstra o caráter político que envolve o seu uso.

( ) A reciclagem de materiais produz efeitos bastante positivos no que diz respeito aos
custos econômicos, sendo, no entanto, inócua do ponto de vista da preservação da
qualidade ambiental.

18. UFMA

“(...)
Essa é uma possibilidade
Em que poucos podem ter pensado
A água engolindo e tragando as cidades
Tragédias surgindo por todos os lados.
(...)
Efeito estufa, poluição crescente,
Temperaturas ganham intensidade,
A água avança sobre os continentes,
Distúrbios explodem com ferocidade.”

Fogo e Água,
Tribo de Jah.

Com base no conteúdo das estrofes apresentadas, pode-se firmar que:

a) o efeito estufa perde intensidade com o crescimento vertical das cidades.

b) o desequilíbrio ecológico, nos centros urbanos, é o principal responsável pelas en-
chentes urbanas.

c) o avanço da água sobre os continentes é um fenômeno de origem antrópica.

d) o aumento da temperatura é responsável pela freqüência dos desastres ecológico.

e) o homem mantém o equilíbrio ecológico com os recursos técnicos-científicos.
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19. UFF-RJ

Dos 2.098 postos de combustíveis de São Paulo mapeados neste ano pelo Contru (Departamento
de Controle e Uso de Imóveis, órgão da Prefeitura de São Paulo), 56% apresentam irregularidades e
de 20% a 25%, risco de explosão por causa de vazamento. Pelo levantamento do órgão, 70% dos
tanques instalados nos postos têm mais de dez anos e já estariam precisando ser substituídos.

Fonte: Folha de São Paulo, 29/08/99.

O trecho acima chama atenção para:
a) o erro de se insistir em apoiar a política energética brasileira, exclusivamente, no petróleo;
b) o efeito provocado pela alta do preço internacional do petróleo sobre o equilíbrio do real;
c) o risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas, assim como, de explosões,

em caso de vazamento de combustível em postos com instalações precárias;
d) o custo do transporte urbano em conseqüência do pequeno número de postos de com-

bustíveis em cidades como São Paulo;
e) o inconveniente de os combustíveis serem distribuídos por meio de redes de postos

dentro das cidades.

20. UFSC

Texto 1
“A queimada da floresta para plantar cafezais foi a principal causa, mas não a única, do desflo-

restamento no século XIX. O comércio do café induziu o crescimento demográfico, a urbanização,
a industrialização e a implantação de ferrovias.”

DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica. São Paulo, Cia. das Letras, 1997, p. 206.

Texto 2
“A Ferro e a fogo trata da ambição e bravura à custa da depredação desenfreada dos recursos

naturais brasileiros. Desde o início do livro, Dean não deixa dúvidas da sua posição – a eliminação quase
total da Mata Atlântica foi uma fatalidade que trouxe danos irreversíveis ao ecossistema e ao clima.”

Revista VEJA, de 30/10/96.

A partir dos dois textos, observe a seqüência de mapas a respeito da Mata Atlântica e
assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. O desflorestamento da Mata Atlântica não tem relação com os sucessivos ciclos da econo-

mia brasileira e nem com a derrubada da mata para a utilização do espaço por ela ocupado.
02. A eliminação quase total da Mata Atlântica teve seu início já nos primórdios da

colonização e prosseguiu ao longo dos diferentes períodos históricos, trazendo da-
nos ao equilíbrio ambiental.

04. A ocupação humana da região sudeste acelerou-se, consideravelmente, a partir do
século XIX, exigindo mais espaços, o que implicou o desmatamento da formação
vegetal acima explicitada.

08. A observação dos mapas permite concluir que, nos anos 60, a política ambiental
implementada pelos governos militares favoreceu, através de intensos refloresta-
mentos, a recuperação desse domínio morfoclimático.

16. Como se pode observar nos mapas, originalmente a Mata Atlântica acompanhava
com pequenos intervalos a faixa litorânea brasileira, do Nordeste ao Rio Grande do
Sul, e as áreas remanescentes estão relacionadas à instalação de parques nacionais,
estações ecológicas e às escarpas das serras.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

Fonte: Adaptado de Atlas Nacional do Brasil. IBGE, 1992.

VEGETAÇÃO
ORIGINAL

1950-60 1960-70 1970-80 1980-90

MATA ATLÂNTICA

MATA ATLÂNTICA: EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO
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21. UFBA

“O meio ambiente oferece aos seres vivos as condições essenciais para a sua sobrevivência e
evolução. Entretanto, o ser humano parece não ter compreendido isto. Ao desenvolver as suas
atividades socioeconômicas, ele baseou-se numa relação predatória com a Natureza, gerando
inúmeros problemas ambientais.”

• Assoreamento dos rios

• Erosão do solo

• Buraco na camada de ozônio

• Chuvas ácidas

• Poluição / Efeito estufa

• Elevação do nível do mar

• Escassez de água potável

• Secas

• Alterações climáticas globais

• Desertificação

• Inundações

• Desmatamento
CETREL, p. 5-6.

Com base nas informações acima e nos conhecimentos sobre o estudo do meio ambiente,
pode-se afirmar:

01. A retirada da cobertura natural em grande escala, numa determinada região, expõe o
solo à erosão, altera substancialmente a circulação da água na atmosfera, acentua as
amplitudes térmicas diárias e, gradativamente, gera um ressecamento do clima local.

02. A desertificação é um processo eminentemente natural, que provoca a perda total da
capacidade biológica de uma região, sendo muito freqüente, nas latitudes mais bai-
xas, nos dois hemisférios, onde as chuvas são comumente irregulares ao longo do
ano, produzindo secas severas.

04. O fenômeno das inundações, que freqüentemente vem afetando a vida nas grandes
cidades, é causado pelo intenso processo de assoreamento do leito dos rios, o qual,
por sua vez, proporciona um aumento na capacidade erosiva das vertentes e um
aumento na velocidade das águas correntes nas proximidades da desembocadura.

08. As alterações nos regimes de chuvas, que vêm se registrando no Brasil e em várias
partes do planeta, estão intimamente relacionadas às flutuações ocorridas no campo
das pressões atmosféricas, em conseqüência da variação da temperatura da superfí-
cie oceânica.

16. Os aquíferos correspondem a uma pequena porcentagem da água existente no plane-
ta, a qual supre todas as necessidades do homem, embora essa utilização seja pouco
racional, provocando um grande desperdício que poderá levar à extinção desse re-
curso.

32. O fenômeno da inversão térmica produz aquecimento do ar em contato com o solo,
favorecendo, assim, uma redução da intensidade de poluentes em suspensão sobre as
metrópoles, uma vez que o ar quente, por ser mais estável, dispersa mais o teor de
poluição.

64. O calor excessivo aprisionado pelo gás carbônico (CO
2
) e pelo metano (CH), nos

baixos níveis da atmosfera, pode contribuir para que, nas altas latitudes, haja maior
mobilidade de calotas e sucessivas avalanches, possibilitando ao mar adentrar gra-
dativamente o continente.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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22. UFSC O mapa do Brasil, ao lado, mos-
tra a degradação do seu litoral.
A respeito dele, pode-se afirmar que:
01. A balneabilidade do litoral brasi-

leiro atrai inúmeras pessoas e leva
a uma ocupação desenfreada, de-
sencadeada por empreendimentos
turísticos e imobiliários que ame-
açam o equilíbrio ambiental.

02. O Recôncavo Baiano, representa-
do pelo nº 2, é área de poluição
por produtos provenientes da in-
dústria petroquímica, bem como
de minerais pesados, óleo, além
dos esgotos.

04. O nº 4 assinala a região mais ur-
banizada do Brasil, causadora de
enorme poluição por esgotos do-
mésticos e industriais, porém é a que mais protege e defende a vida marinha.

08. A cidade de Porto Alegre e o corredor de exportação de Rio Grande, representados,
respectivamente, pelos nº 3 e 5, são áreas em que a poluição foi controlada em razão
da severa aplicação da legislação ambiental.

16. A área assinalada com o nº 1, corresponde à foz do Parnaíba, um rio intermitente,
onde as areias das dunas vêm sendo aproveitadas nas construções, degradando, por
isso, esse ambiente aparentemente pobre em termos biológicos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

23. U. Católica de Salvador-BA A degradação ambiental e a falta de preservação das nas-
centes podem comprometer o potencial hídrico de algumas regiões do mundo.
Com base na afirmação, pode-se concluir:
a) A escassez de água no Brasil só é verificada na região Nordeste, devido à irregular

distribuição das chuvas.
b) No Brasil a contaminação dos rios por mercúrio só é verificada na região Norte, devi-

do à exploração da bauxita.
c) A construção de poços artesianos em larga escala tem sido utilizada como a única

solução para a falta de água nos grandes centros urbanos.
d) O desmatamento predatório é uma das principais causas da escassez de água no

Planeta.
e) O Brasil, por ter a maior reserva hidrológica, não será atingido pela escassez de água,

porque o potencial hídrico brasileiro é infinito.

24. UFSE O efeito estufa é um fenômeno conhecido desde o final do século XIX, quando
alguns cientistas começaram a se preocupar com a interferência das atividades humanas
no equilíbrio térmico da atmosfera. Sobre o efeito estufa pode-se afirmar que:
( ) Os maiores responsáveis pelos gases estufa são os países pobres do hemisfério Sul

que ainda utilizam a lenha como fonte de energia.
( ) Os países da União Européia são os que mais resistem à diminuição das emissões

de gases estufa, apesar das fortes pressões dos Estados Unidos que já diminuíram
cerca de 20% destas emissões.

( ) Já ficou demonstrado que o principal fator gerador de gases estufa são as queima-
das nas áreas florestais, chamadas com propriedade de pulmões do mundo.

( ) Na década de 1990, em uma convenção realizada na cidade de Kioto (Japão), foi
fixada como meta prioritária a redução de gases estufa pelos países desenvolvidos.

( ) Um dos possíveis efeitos deste fenômeno seria o derretimento de parte da calota
polar inundando inúmeras cidades costeiras.

ESGOTO

ÓLEO

METAIS PESADOS

VINHOTO

0 545 1090 km

BRASIL - DEGRADAÇÃO LITORÂNEA

Fonte: Adaptado de Atlas do Meio Ambiente do Brasil.
Brasília, Embrapa, Fundação Banco do Brasil / Terra Viva,
1996.
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GL O B A L IZAÇ ÃO
1. UnB-DF No mundo globalizado contemporâneo, as relações políticas e econômicas entre

países reorganizam-se em função de novos padrões de produção e de consumo. Esse
processo revela a face geopolítica da economia mundial sob a hegemonia dos Estados
Unidos da América (EUA). Com relação ao processo de globalização, julgue os itens
abaixo.
( ) A globalização da economia foi extremamente importante para o Brasil porque

possibilitou a instalação de grandes empresas estrangeiras no país.
( ) A recente fase da economia globalizada teve sua arrancada com a expansão do

comércio internacional, que determinou  a criação de acordos internacionais para
estabelecer regras e tarifas.

( ) Com a globalização, os investimentos diretos  de longo prazo dos países ricos são
direcionados principalmente para os países pobres, devido à dimensão do mercado
consumidor que estes representam.

2. U. Salvador-BA O mapa retrata a expansão mundial da Internet em janeiro de 1994.

A leitura desse mapa, associada aos conhecimentos sobre tecnologias de comunicação,
permite concluir:
( ) A escala cartográfica utilizada, diferentemente dos mapas convencionais, não apre-

senta como base de cálculo a dimensão territorial.
( ) As imensas diferenças regionais do mundo não diminuíram com as novas tecnolo-

gias da informação, como se pode perceber pelo tamanho da África.
( ) A disputa pelo monopólio da tecnologia de informação tem retardado o avanço

mundialmente mais uniforme da Internet.
( ) A introdução de novas tecnologias, historicamente, cria e/ou reforça situações de

desigualdade espacial, a exemplo da ferrovia, do telefone, do rádio, da televisão e,
mais recentemente, da Internet.

( ) A situação apresentada expressa a resistência de determinadas culturas ao avanço
tecnológico.

3. UFMA Na economia globalizada, atende à maior rapidez e volume na prestação de
serviços relativos à transmissão de imagens, sons e dados:
a) o transporte aéreo
b) o transporte de massas
c) a telefonia fixa
d) a telefonia móvel
e) a infovia

G E O G R A F IA
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4. F. Integradas de Vitória-ES

É um espaço novo de criação e inovação tecnológica, que aponta novos rumos para a organiza-
ção do sistema Produtivo Mundial.

OLIVA J. e GIANSANTI, R. Temas de Geografia Mundial. São Paulo. Atual. 1995.

A respeito dos tecnopolos, ou pólos tecnológicos, assinale a alternativa incorreta:
a) Os tecnopolos representam uma superação dos antigos distritos industriais, integran-

do na mesma área urbanizada, universidades, escolas técnicas, institutos de pesquisa,
complexos industriais atuando nas áreas de tecnologia avançada, como a robótica, a
mecânica fina, a aeroespacial, a de semicondutores, entre outros.

b) No Brasil, a cidade de São José dos Campos e Campinas, em São Paulo, com impor-
tantes centros de pesquisa e indústrias aeronáutica, de telecomunicações e informáti-
ca, guardam semelhança com os tecnopolos dos países desenvolvidos.

c) No Nordeste americano desenvolveram-se vários tecnopolos, entre os quais o Vale do
Silício, a oeste, na Califórnia, cuja origem está vinculada ao desenvolvimento de alta
tecnologia durante a Guerra Fria.

d) Os tecnopolos franceses datam da década de 60, sendo a criação de Sophie-Antipolis
parte de uma política de produção de pólos de desenvolvimento regional, através da
associação entre o Estado e a iniciativa privada.

e) A carência de espaços para a criação de novas áreas industriais inviabilizou a criação
de tecnopolos no Japão, e as indústrias de alta tecnologia foram instaladas junto às
tradicionais, na periferia das grandes metrópoles, onde estão as universidades e insti-
tutos de pesquisa.

5. PUC-RJ Observe a figura a seguir.

A partir da observação da figura acima, podemos afirmar:
I. Os mais importantes centros financeiros da economia globalizada estão localizadas

no hemisfério norte.
II. As cidades de Londres e Nova Iorque estão situadas em fusos horários diferentes,

mas suas Bolsas de Valores funcionam simultaneamente durante uma parte do dia.
III. A praça financeira mundial permanece aberta durante 24 horas, porque a Bolsa de

Valores que está terminando seu horário de funcionamento passa as cotações de suas
ações para as outras Bolsas que se encontram abertas a oeste.

Está(ão) correta(s) a (s) afirmativas(s):
a) I; d) II e III;
b) II; e) I, II e III.
c) I e II;
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6. U. Católica-GO

“A globalização não é um acontecimento recente. Ela se iniciou já nos séculos XV e XVI, com a
expansão marítimo-comercial européia, conseqüentemente a do próprio capitalismo e continuou
nos séculos seguintes. O que diferencia aquela globalização ou mundialização da atual é a veloci-
dade e abrangência de seu processo, muito maior hoje. Mas o que chama a atenção na atual é,
sobretudo, o fato de generalizar-se em vista da falência do socialismo real. De repente, o mundo
tornou-se capitalista e globalizado.”

ADAS, Melhem. Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais. São Paulo: Moderna,
1998, p. 172

Com relação à atual organização econômica, social e espacial, julgue os itens a seguir.
( ) Na economia, o grande fato novo é o aprofundamento do processo de globalização

e a formação de blocos econômicos supranacionais.
( ) A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) se enquadra no processo de for-

mação de megablocos econômicos.
( ) No fim década de 1980 e início dos anos de 1990, a bipolarização Leste/Oeste

entra em declínio e ascende a Norte/Sul. O que as diferencia é o caráter ideológico:
a primeira é fundamentalmente econômica e a segunda é de natureza essencial-
mente geopolítica.

( ) Nafta, Mercosul, União Européia, G-7 e Otan são exemplos de acordos econômi-
cos.

( ) A crise do Estado Nacional como condutor da economia e gestor do território, o
aumento do desemprego estrutural e o aumento da exclusão social são fatores asso-
ciados ao atual processo de globalização.

( ) Essa nova etapa capitalista faz da informação científica sua principal matéria pri-
ma, chamada tecnologia moderna. Os países que estão à frente desse processo são:
Estados Unidos, França e Japão.

7. U. Salvador-BA
I. (...) os japoneses sabem que os europeus tendem a adquirir aparelhos estereofônicos

fisicamente pequenos (...), já os americanos preferem grandes alto-falantes.
II. (...) a Coca-Cola só  tirou proveito do mercado espanhol quando reduziu o tamanho

de suas garrafas, ajustando-as às geladeiras existentes no país (...).
III. (...) as calças jeans, no Brasil, são mais apertadas, realçando as curvas femininas.
IV. Só há um lugar onde se toma uma [cerveja] Heinecken: o mundo.

Ortiz, p. 170 e 139.

A partir da análise desses fragmentos – que se referem às implicações da globalização
econômica, tecnológica, política e cultura no cotidiano das pessoas – , pode-se concluir:
( ) O processo de globalização torna homogêneos os hábitos e costumes mundiais,

tornando igualitária a sociedade.
( ) A produção em massa e padronizada, típica do mundo industrial, vem cedendo

lugar, atualmente, a uma produção mais especializada e mundializada.
( ) O estilo de produção capitalista pós-industrial, ao considerar as diferenças cultu-

rais, reflete um ajuste do sistema para garantir o mercado consumidor.
( ) Os exemplos citados demonstram um importante aspecto da globalização que, en-

tretanto, não significa a exterminação de culturas locais.

8. UFRJ Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do mundo
em função do seu imenso mercado consumidor e de um sistema político-econômico
peculiar, denominado por alguns estudiosos de “socialismo de mercado”.
Apresente duas razões que justifiquem a utilização do termo “socialismo de mercado”
para definir a situação chinesa.
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9. UnB-DF Um dos traços marcantes do atual período histórico da humanidade é o papel
fundamental da informação, atrelada à ciência e à tecnologia. A respeito desse assunto,
julgue os itens que se seguem.
( ) A utilização cada vez maior das tecnologias de informação modernas pela socieda-

de vem sistematicamente extinguindo a manipulação da informação por grupos
dominantes com interesses políticos e comerciais, entre outros.

( ) No mundo atual, a informação antecede à ação, exercendo papel de destaque nas
decisões dos indivíduos, até mesmo no seu cotidiano.

( ) O uso das tecnologias de informação modernas vem, de forma geral, reduzindo o
tempo necessário para se tomar conhecimento de um fato histórico.

( )  O acesso à informação, por meio das tecnologias modernas, como a Internet, vem
provocando uma homogeneização das sociedades em escala mundial, independen-
temente do nível social e cultural, anulando as tradições de povos adquiridas ao
longo dos séculos.

10. UFRJ

Há poucos anos, uma nova expressão surgiu no firmamento com um brilho tão intenso que
ofuscou tudo o que existe ao redor. Quase que por encanto, transformou-se numa explicação
mágica para todos os fenômenos econômicos e políticos desse século...

É indispensável colocar um pouco de ordem na discussão. Sob o novo rótulo, encontra-se um
processo muito antigo, que continua a se expandir. Não tem quatro ou cinco anos, mas quatro-
centos ou quinhentos. A geografia política na qual vivemos é fruto desse processo.

MAGNOLI, Demétrio. Estado nacional e espaço mundial.
São Paulo, Moderna, 1997. p. 7.

A “nova expressão”, referida no texto acima, é:
a) liberalismo
b) comunismo
c) regionalização
d) globalização
e) socialismo

11. U.F. Uberlândia-MG

(...) A etapa crucial dessa revolução (da informação) foi ultrapassada a partir da configuração de
uma autopista global da informação: a Internet. A rede nasceu nos Estados Unidos, no longínquo
ano de 1969 (...). A internacionalização da rede e a incorporação de centenas de milhões de
usuários através do planeta têm sérias implicações culturais e econômicas.

Adaptado de: MAGNOLI, D. Globalização: Estado nacional e espaço mundial. 5.ed. São Paulo: Moderna, 1997. p.30-31.
(Polêmica).

As afirmativas abaixo estão relacionadas aos fluxos internacionais de informação:
I. O uso preponderante da língua inglesa na rede solidifica-a como o idioma da globa-

lização.
II. A realização de transações comerciais na rede leva à mundialização de padrões de

consumo.
III. O acesso à informação em tempo real reduziu o espaço mundial a um espaço virtual.
IV. A velocidade da informação é o único benefício apresentado pela Internet para a

globalização.
Assinale a alternativa que contempla a combinação correta:
a) Somente I, II e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, III e IV estão corretas.
d) Somente II, III e IV estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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12. UFMS A globalização pode ser definida como o processo da economia mundial dado
pela integração entre os mercados nacionais e pelo aprofundamento da divisão internaci-
onal do trabalho.
Das alternativas abaixo, pode(m) ser considerada(s) característica(s) da globalização:
01. a transformação dos territórios nacionais em espaço da economia internacional, com

conseqüente perda de soberania política.
02. a ampliação dos fluxos de capitais de investimentos financeiros, que escolhem os

locais de reprodução com base na sua produtividade.
04. a formação de blocos regionais melhorando a relação comercial entre eles.
08. a adoção de um sistema de produção flexível, com o contínuo aperfeiçoamento tec-

nológico, buscando diferentes mercados.
16. a inclusão indistinta, de diferentes regiões do planeta em redes virtuais, que passam

a comandar as atividades econômicas do mundo.

13. UFRN Assinale a opção que apresenta a correspondência correta entre os centros tec-
nológicos nordestinos e suas respectivas especializações:

a)
Centros Tecnológicos

Campina Grande (PB)

Recife (PE)

Ilhéus (BA)

Natal (RN)

Mossoró (RN)

Fortaleza (CE)

Crato (CE)

João Pessoa (PB)

Especialização

telecomunicações, eletrônica e

informática

programa para Internet e pesquisa

fabricação de computadores

telecomunicações e eletrônica

programa para gestão de

empregos telecomunicações e

produtos de informática

aparelhos de telecomunicação e

medidores a laser programa de

computador e equipamentos

médicos

b)

c)

d)

14. UnB-DF

Nossa geração tem privilégio de viver um dos mais singulares momentos da epopéia humana,
uma transição de paradigma histórico representado pelo esgotamento da sociedade industrial e
sua substituição pela sociedade do conhecimento.

SPOLIDORO, Roberto. “As tecnópoles e a sociedade do conhecimento”.
In: José A. Sá Fortes (org). Padrões tecnológicos e dinâmica espacial. Brasília: EdUnb, 1996, p. 195.

Com relação ao momento histórico mencionado no texto acima, julgue os itens a seguir.
( ) Com o desenvolvimento de uma economia globalizada, pode-se verificar atual-

mente uma diminuição da taxa de desemprego nos países integrados a essa nova
ordem econômica.

( ) Em decorrência do desenvolvimento da automação na indústria, o setor que apre-
senta o maior crescimento na oferta de empregos no mundo desenvolvido é o da
agricultura.

( ) As grandes mudanças nas estruturas tecnológicas, alimentadas em parte pela revo-
lução provocada pela informática, vêm criando excedentes de emprego em diver-
sas áreas profissionais e escassez de mão-de-obra especializada em outras.

( ) O desaparecimento  das funções do Estado-Nação vem provocando o surgimento
de comunidades internacionais, como o NAFTA, o Mercado Comum do Sul (MER-
COSUL) e a União Européia, compostas por grupos de países.

( ) Simultaneamente ao esgotamento do modelo da sociedade industrial, verifica-se a
crescente reversão dos prejuízos causados por impactos negativos ao ambiente,
tanto em escala mundial quanto local.
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15. UFBA

A circulação compreende homens e riquezas, quando se apresenta sob a forma de transportes.
Mas inclui também o som, a palavra, a imagem e as idéias, quando então se fala de comunicação.

MOREIRA, p. 248.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre organizações empresariais e novas ativi-
dades oriundas da globalização, pode-se afirmar:
01. O comércio interno depende diretamente dos sistemas de transportes, e esses, no

caso brasileiro, possibilitaram a total integração do país, desde a primeira metade
deste século, bem como o intenso intercâmbio inter-regional.

02. A infra-estrutura básica dos transportes, no Brasil, vem recebendo a devida atenção
dos poderes públicos, o que pode ser comprovado pelo excelente estado de conser-
vação das rodovias e ferrovias, rodas estatais.

04. A utilização das hidrovias brasileiras não pode ser comparada à das européias, pois,
nestas, os rios, cuja maioria é de planície, são canalizados, facilitando o transporte
interno.

08. Os capitais especulativos, típicos da globalização, são transferidos de um mercado
para outro, de um país para outro, uma vez que os manipulam, ávidos por lucrati-
vidade e interessados em investir na produção, estão sempre buscando baixas ta-
xas de juros.

16. As organizações empresariais que agregam centros de pesquisa e formação de pes-
soal, usando modernos recursos da microeletrônica, são também conhecidas como
pólos tecnológicos ou tecnopólos.

32. A distância tecnológica e produtiva que separa a América latina dos países capitalis-
tas avançados está diminuindo, graças à baixa concentração de renda e à diminuição
das desigualdades sociais.

64. A China, apesar de conservar o sistema socialista, criou “zonas especiais” nas
quais os empreendimentos estrangeiros se assemelham aos existentes no mundo
capitalista.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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1. U. Católica-DF Baseando-se no fragmento abaixo, escreva V para as afirmativas verda-
deiras ou F para as afirmativas falsas

Eles não querem o Euro

Menos de dois anos atrás, onze países europeus com histórias e tradições milenares resolveram
abrir mão de sua individualidade para aderir ao euro, a moeda da União Européia, e admitir que
um banco central único estabelecesse a política monetária da região. Parecia que a operação não
seria tão complicada. Todos tinham suas economias saneadas e estavam de acordo sobre a  impor-
tância da unificação para o desenvolvimento europeu. Nas últimas semanas, descobriu-se que
administrar, simultaneamente, o euro e o orgulho nacional dos europeus não será uma tarefa
fácil. A moeda única, que começou a circular em janeiro do ano passado cotada a 1,18 dólar,
despencou fortemente. (...) Na última sexta-feira, o euro valia apenas 87 centavos de dólar.

Chamados a se manifestar num plebiscito sobre a adesão de seu país ao euro, os dinamarque-
ses votaram contra.

Revista VEJA, 11 de outubro de 2000 (com adaptações)

( ) Além da Dinamarca, França e Alemanha também rejeitaram, por meio de plebisci-
to, a integração à “zona do euro”.

( )  A economia européia, devido à crise do euro, atravessa período de forte turbulên-
cia, com inflação e desemprego extremamente elevados.

( ) Países do leste europeu como Eslováquia e Macedônia têm, atualmente, grandes
possibilidades de inserção no megabloco econômico.

( ) A desvalorização do euro frente ao dólar americano favorece as exportações da
União Européia.

( ) Os grandes investimentos sociais, sustentados pelas elevadas cargas tributárias, que
alguns países europeus tradicionalmente realizam têm contribuído para a fuga de
capitais internacionais.

2. UFRN Nos países desenvolvidos, notadamente nos europeus, o índice de crescimento
populacional encontra-se, quando não negativo, próximo de zero.
Isso se deve à(ao):
a) melhor distribuição de renda e à rápida urbanização.
b) melhor distribuição de renda e à revolução feminista.
c) popularização da pílula anticoncepcional e às campanhas de vacinação.
d) desenvolvimento socioeconômico e às desigualdades sociais.

3. UnB-DF As novas idéias divulgadas pela Glasnost e pela Perestroika transformaram sig-
nificativamente as relações entre países componentes do então bloco soviético e as relações
internacionais no mundo atual. Acerca desses acontecimentos, julgue os itens a seguir.
( ) O grande desenvolvimento tecnológico da ex-União das Repúblicas Socialistas So-

viéticas (URSS) foi um dos principais motivos das reformas que ocorreram no
plano econômico com a Perestroika.

( ) A dinâmica das reformas políticas e econômicas do período Gorbachev na URSS
favoreceram a reestruturação externa em busca do desarmamento.

 ( ) A economia de mercado que se instalou após a queda do bloco socialista provocou
rápido desenvolvimento industrial, aumento do mercado de trabalho e melhoria
nas condições de vida, principalmente da população russa.

( ) Uma conquista importante para as ex-repúblicas soviéticas que se tornaram inde-
pendentes foi a eleição de seus presidentes pelo voto popular.

E UR O PA , Á S IA ,
Á F R IC A E O C E A NIA

G E O G R A F IA
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4. U. Uberaba-MG/Pias Observe
o mapa da Europa e assinale a
alternativa que contém as uni-
dades de relevo atravessadas no
trajeto de A para B:

a) Alpes Escandinavos, Alpes e
Montes Apenino;

b) Alpes Dináricos, Maciço
Central e Apeninos;

c) Alpes, Cárpatos e Bálcãs;

d) Alpes Escandinavos, Alpes e
Apeninos.

5. Acafe-SC No mapa da EUROPA, observe a correspondência entre as áreas numeradas e
as expressões à direita dos parênteses.

Assinale a seqüência correta.
( ) Lombardia ( ) Mar de Barents
( ) Tâmisa ( ) Região dos Bascos

a) 6, 5, 4, 2 d) 5, 6, 1, 3

b) 1, 4, 2, 5 e) 4, 6, 3, 1

c) 5, 6, 4, 3

6. Unifor-CE
As áreas hachuradas identifi-
cadas por I e II no mapa re-
presentam, respectivamente,

a) áreas industriais e regiões
agrícolas;

b) maiores concentração po-
pulacionais e petróleo;

c) áreas industriais e carvão
mineral;

d) áreas metropolitanas e re-
giões agrícolas;

e) regiões agrícolas e carvão
mineral;

MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico - Geografia Geral e do Brasil. São
Paulo: Ática, 1998, p. 103

A

B
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7. Cesgranrio Desde a desagregação da antiga Iugoslávia, alguns conflitos caracterizam a
região. Entre os mais recentes, destacamos o que envolveu:

a) Sérvia e Macedônia; d) Bósnia e Kosovo;

b) Croácia e Montenegro; e) Bósnia e Sérvia.

c) Kosovo e Montenegro;

8. U.F. Uberlândia-MG Ao longo de mais de uma década e de uma extremidade a outra dos
balcãs, uma guerra sangrenta fez milhões de vítimas. Indique a alternativa que não exprime
as causas e conseqüências dessa guerra cujos fundamentos são históricos e geográficos:

a) O relevo montanhoso da maior parte dos Balcãs favoreceu a ação dos sérvios, que
estavam bem treinados em guerrilha e conheciam o território, dificultando a ação de
forças intervencionistas.

b) Os conflitos na Croácia, Bósnia e Kosovo provocaram o deslocamento de milhares de
pessoas, transferindo populações com a finalidade de criar estados etnicamente puros.

c) A ex-Iugoslávia surgiu em 1918 com a união de eslovenos, croatas e sérvios. Em 1945
o país passou a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de
1980, por influência das idéias separatistas reforçadas pela Perestroika, iniciaram-se
os conflitos.

d) Rivalidades étnicas, religiosas, históricas, culturais e territoriais entre os povos da
antiga Iugoslávia foram os motivos dos conflitos.

9. Cefet-PR

“No alto dos Alpes, dois riachos de montanha se unem e formam o Rio ............... . De lá o rio
corre para o norte e para oeste, através do coração da Europa Ocidental, definindo partes de
fronteiras nacionais de vários países: Suíça, Liechtenstein, Áustria, França e Alemanha. Ao longo
de seus cursos médio e inferior, este rio atravessa grandes cidades como Mannheim, Colônia e
Duisburgo. Finalmente, próximo de Roterdã, ele deságua no mar do Norte.”

O rio que completa as lacunas acima é o:

a) Elba b) Reno c) Tâmisa d) Volga e) Danúbio

10. Cefet-PR As oliveiras crescem em abundância em todos os países que margeiam o Mar
Mediterrâneo, como a Espanha, a Grécia, a Argélia e a Tunísia. São cultivadas pelo me-
nos desde 3000 a.C. e se adaptam perfeitamente ao clima mediterrâneo.
O clima mediterrâneo:

a) apresenta verões quentes (entre 20 e 25ºC) e secos e invernos amenos (entre 5 e 8ºC)
e chuvosos. A média anual de precipitações varia entre 500 e 700 mm;

b) apresenta invernos rigorosos, abaixo de 0ºC e verões quentes, acima de 20ºC. As qua-
tro estações do ano são bem definidas e a amplitude térmica é elevada;

c) apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro, com média igual ou superior a 24ºC,
baixa amplitude térmica, sem estação seca e chuvas abundantes;

d) apresenta temperatura média anual superior a 20ºC e a média do mês mais frio é de
aproximadamente 18ºC. O verão é chuvoso e o inverno é seco;

e) não possui uma zona térmica definida. As temperaturas são elevadas, entre 20 e 30ºC.
A amplitude térmica anual é elevada, acima de 20ºC e as chuvas são escassas, menos
de 250 mm por ano.

11. UEMS “A Suíça é o país de maior IDH (índice de desenvolvimento humano) na Euro-
pa”. (Garcia & Garavello, 1998). O Indicador de Desenvolvimento Humano é calculado
pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, levando em conta as seguin-
tes condições sociais da população:

a) saúde, educação e urbanização; d) saúde, fecundidade e educação;

b) saúde, renda e educação; e) saúde, educação e mortalidade infantil.

c) saúde, natalidade e mortalidade;
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12. UFRN Sobre o surgimento das novas fronteiras européias, é correto afirmar que:

a) a diversidade de etnias existentes no interior das fronteiras nacionais da Europa Ori-
ental pode ser considerada como um foco de movimentos autonomistas que, em al-
guns casos, questionam a própria sobrevivência dos estados-nação.

b) a partir do início dos anos 90, a geografia política do Leste Europeu sofreu profundas
transformações, como por exemplo, a fragmentação territorial da Polônia, da Tche-
coslováquia e da Hungria.

c) as sucessivas declarações de independência da Bósnia-Herzegóvina, Ucrânia, Mace-
dônia e Romênia, entre 1991 e 1992, levaram à fragmentação do estado iugoslavo e à
formação de zona de instabilidade na região balcânica.

d) ao fortalecer o poder do partido único soviético e dos movimentos autonomistas, a
Perestroika e a Glasnost contribuíram também para a fragmentação da Rússia, redefi-
nindo suas fronteiras.

13. U.F. Uberlândia-MG Em nosso planeta, vários conflitos que têm suas origens em ques-
tões geopolíticas ou econômicas acabam assumindo, para as populações envolvidas e
para a opinião pública mundial, feições de embates de fundo religioso. Assinale a alter-
nativa que contempla as regiões onde a opção de fé é uma desculpa para os verdadeiros
motivos dos conflitos:
I. Reino Unido (Ulster);

II. Ex-Iugoslávia (Bósnia);
III. Sudão (Região Sul);
IV. Espanha (País Basco).

a) Somente I, II e IV estão corretas; d) Somente II, III e IV estão corretas.

b) Somente I, II e III estão corretas; e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Somente I, III e IV estão corretas;

14. Cefet-PR Na cidade de Brest, na França, o clima é Oceânico (Cb), segundo a classifica-
ção de Köeppen. Qual dos gráficos a seguir melhor representa este clima?

gráfico 1 gráfico 2

gráfico 5

gráfico 3

gráfico 4

a) O gráfico 1

b) O gráfico 2

c) O gráfico 3

d) O gráfico 4

e) O gráfico 5
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15. UFGO Segundo VESENTINI
(Geografia Geral e do Brasil,
1996), nos últimos anos o
mapa-múndi político sofreu
transformações radicais: em
1998 havia 170 países na su-
perfície terrestre; em 1995, já
eram mais de 190.
No mapa ao lado, estão nume-
rados 4 países da Europa que
surgiram na última década, ori-
ginados da crise da ordem mun-
dial bipolar (1945-anos 80).
Com relação a esse assunto,
faça o seguinte:

a) Denomine os países assina-
lados no mapa, conforme sua numeração.

16. UFSE Considere as afirmativas e relacione-as aos países apresentados na tabela abaixo.
I. Possui um parque industrial dos mais modernos do mundo, sede de grandes multina-

cionais da área siderúrgica, eletroeletrônica, química e automobilística, com desta-
que para a concentração nos vales dos rios Reno e Ruhr.

II. As diferenças de desenvolvimento econômico entre o norte e o sul são fonte de con-
flitos políticos internos, no qual não faltam grupos que propõem a separação total das
regiões em dois países distintos.

III. É o maior produtor agrícola da Europa Ocidental, destacando-se na produção de ce-
reais, e um dos grandes defensores da manutenção dos subsídios ao setor agrícola,
em defesa do “caráter nacional” presente no campo.

Itália França Alemanha

a) I II III

b) I III II

c) II I III

d) II III I

e) III II I

17. UFSE Analise a tabela.
A leitura da tabela permite concluir
que:

a) a forte concentração de terras no
continente asiático associada às
dificuldades naturais podem ser
consideradas principais fatores
responsáveis pelo elevado núme-
ro de subnutridos.

b) a redução do número de subnutridos na América Latina deve-se ao fato desta área
estar, atualmente, inserida no processo de globalização que tem permitido melhoria
generalizada das condições de vida da população.

c) a histórica inserção da África na divisão territorial do trabalho transformou o conti-
nente em área de exportação de produtos tropicais, reduzindo as áreas de cultivos de
subsistência e aumentando o contingente de subnutridos.

d) o surgimento de blocos econômicos tanto na Ásia como na América Latina gerou
sensíveis transformações econômicas e sociais responsáveis pela diminuição da fome
e da pobreza nestas regiões.

e) a África é o único continente do mundo a sofrer com maior intensidade os fenômenos
da desertificação e da lixiviação dos solos, problemas que reduzem as áreas de cultivo
e geram a fome.

Área do globo

Ásia

África

América Latina

1975

800

180

70

1997

570

210

50

TOTAIS DE POPULAÇÃO SUBNUTRIDA
NO MUNDO (EM MILHÕES)
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18. Cesgranrio- Modificada
Responda às questões e consideran-
do o mapa da antiga Iugoslávia.
A formação da moderna Iugoslávia
representou os anseios dos sérvios de
construir um estado que reunisse a
sua população dispersa nos Bálcãs.
O projeto do reino da Grande Sérvia
se concretizou após a Primeira Guer-
ra Mundial. Entretanto, uma das di-
ficuldades encontradas para a plena
consolidação do novo país foi a:
a) presença minoritária dos sérvios

na maior parte da Iugoslávia;
b) ausência de projetos nacionais

entre croatas e eslovenos;
c) composição étnica heterogênea característica da Iugoslávia;
d) homogeneidade étnica em todo o território da Iugoslávia;
e) influência nacionalista da Igreja ortodoxa na Croácia.

País Nome Populção
aproximada

Grupo étnico
majoritário

1

2

3

4

5

Eslovênia

Croácia

Bósnia-
Hezergonina

Iugoslávia
(Sérvia +

Montenegro)

Macedônia

1.900.000

4.500.000

3.500.000

11.000.000

2.200.000

Eslovênios (88%)

Croatas (78%)

Muçulmanos (42%)

Sérvios (62%)

Macêdonios (66%)

Fonte: Almanaque Abril, 1997

19. PUC-PR São características dos dois países representados:

As planícies são as formas de relevo predominante. Apresentam grande população rela-
tiva e pequena superfície. Graças ao elevado padrão técnico são exportadores de produ-
tos agropecuários. Fazem parte dos organismos econômicos: Benelux e União Européia.
Os países são:

a) Dinamarca e Eire d) Países Baltícos e Países Baixos

b) Noruega e Bélgica e) Bélgica e Países Baixos

c) Países Baixos e Dinamarca
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20. UFPR Sobre a Europa Ocidental, é correto afirmar:
a) A crise econômica que a região vem sofrendo decorre da automação de determinados

setores da atividade  produtiva, como a agropecuária, que têm liberado o trabalhador,
aumentando desta o número de desempregados.

b) Sofre uma crise demográfica, decorrente do aumento da oferta de empregos, que não
é acompanhado de aumento equivalente do número de europeus adultos.

c) Vive uma crise social, decorrente da prosperidade das comunidades imigrantes, cujos
membros ocupam os melhores empregos e salários, impedindo o acesso dos cidadãos
europeus ao trabalho.

d) Se, num passado recente, os imigrantes, pouco exigentes, serviram para cobrir o défi-
cit de mão-de-obra para serviços menos qualificados, hoje, com a crise econômica
local, o aumento do desemprego tem levado os europeus a se sentirem prejudicados
com a presença desses trabalhadores.

e) Ocorre um intenso processo de desindustrialização, ou seja, a migração de trabalha-
dores do setor segundário para o setor terciário e neste setor a oferta é pequena.

21. UnB-DF

Ucrânia e Belarus são países eslavos, bastante ligados à Rússia em termos econômicos, lingüís-
ticos e culturais.Essa ligação parece ser tão natural quanto aquela encontrada entre ingleses,
escoceses e irlandeses. É difícil para os russos aceitarem a perda desses países, e tem havido
pressões no sentido de uma reintegração. Apesar das afinidades, interesses e diferenças fomen-
tam as relações entre esses países.

A Ucrânia é mais bem dotada de recursos naturais que Belarus, principalmente com a descober-
ta de grandes reservas de gás natural. A autonomia energética é um ponto  importante na eman-
cipação daquele país. Do ponto de vista cultural, o oeste da Ucrânia é de maioria católica romana,
rural e pró-ocidente. Já o leste é ortodoxo, urbano e pró-russo. O presidente eleito em 1994 tem
seguido uma política cautelosa, balanceando nacionalismo com a necessidade de manter relações
amigáveis com a Rússia. A Ucrânia, com 450.000 soldados, é uma das maiores forças militares do
mundo. As armas nucleares da Ucrânia estão sendo gradualmente transferidas para solo russo e
postas sob controle efetivo da Rússia.

Enquanto isso, Belarus, sob uma ditadura presidencial, não descarta a possibilidade de uma
reintegração. Possui uma das mais altas rendas per capita do ex-bloco socialista, uma popula-
ção com alto nível de escolarização e europeizada. Conta também com uma sólida base in-
dustrial. Entretanto, sua economia e seu suprimento energético estão centrados na Rússia.
Assim, não tem sido muito fácil adaptar-se a uma nova e competitiva situação, especialmente
porque o governo instalado demora a realizar as reformas necessárias para o estabelecimento
do livre mercado, o que a torna mais dependente da Rússia do que nunca. De fato, 85% da
atividade econômica ainda está nas mãos do Estado, comparados com 50% na Rússia e 65%
na Ucrânia.

“Rússia and its neighbours, uneasy relationships.”
In: Understanding global issues. England, 1996, p. 95-6 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens a seguir, com relação ao quadro sócio-político-
econômico da Rússia e das ex-repúblicas soviéticas, julgue os itens abaixo:
( ) Na realidade, a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

ainda não aconteceu, uma vez que a Rússia continua exercendo grande controle
sobre as ex-repúblicas soviéticas.

( ) A Comunidade dos Estados Independentes (CEI), formada por ex-repúblicas sovi-
éticas, possui uma identidade unicamente política e representa, efetivamente, uma
forma de centralização herdada da situação vivida no passado.

( ) A partir do texto, é correto inferir que a situação territorial e político-econômica
das ex-repúblicas soviéticas citadas pode ser considerada estável.

( ) No processo de consolidação dos países formados a partir da desintegração do
bloco soviético, têm-se destacado fatores econômicos, militares e políticos, em
detrimento das questões de ordem étnica, cultural, religiosa e de nacionalidade.

( ) Ingerências externas de países ou organismos internacionais têm influenciado o
quadro de poder e os processos econômicos desencadeados com a queda da URSS.

( ) O último parágrafo do texto permite a seguinte afirmação: Na Rússia, o percentual
da atividade econômica que está nas mãos do Estado é de 50%; na Ucrânia, é igual
a 130% do da Rússia e, em Belarus, esse percentual é de 85%.
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22. Uneb-BA

“Os refugiados e outras pessoas expulsas de seu território são produto do fracasso quando se trata
de resolver os conflitos e suas causas subjacentes: intolerância, antagonismo e pobreza. As mudanças
radicais no econômico e no social agravaram, em muitos casos, essa mistura explosiva e deram lugar a
um fértil caldo de cultivo para a violência e violação dos direitos humanos. Em alguns casos, a própria
estrutura do Estado se desintegrou e isso provocou novos deslocamentos massivos.”

GHALI, Boutros. In: Magnoli, p. 87.

As guerras e conflitos que ocorreram e ainda ocorrem na África, resultantes do processo
de descolonização, expulsaram milhões de pessoas de suas terras, criando grande núme-
ro de refugiados.
Esse processo envolveu:

a) o movimento terrorista contra a ocupação inglesa na Argélia e a consolidação, após
sangrenta guerra civil, da Frente Islâmica no poder.

b) a ocupação do Timor Leste pelo governo indonésio, após a retirada de Portugal da
antiga colônia, provocando o início da luta pela autonomia timorense.

c) a conquista tardia da independência pelas colônias portuguesas e a atuação de movi-
mentos guerrilheiros em Angola, Moçambique, Guiná-Bissau e outros.

d) a integração pacífica entre a população negra e a branca da África do Sul, uma exce-
ção no processo de descolonização, graças ao governo liderado por Nelson Mandela.

e) a participação, na Conferência de Bandung, dos novos países independentes, que pre-
tendiam buscar a sua integração no bloco dos países desenvolvidos do Primeiro Mun-
do – suas antigas metrópoles – através de acordo de ajuda econômica.

23. UFRJ A xenofobia européia relacionada ao mercado de trabalho é ainda mais incom-
preensível quando praticada por alemães oriundos do lado oriental do país.
Cite fatos históricos recentes, ocorridos na Alemanha, envolvendo o lado oriental do
país, que tornam mais incompreensível essa xenofobia.

24. UFPR A Europa Nórdica possui fatores de homogeneidade:
I. Grande participação do setor industrial.

II. Pequena disparidade entre as classes sociais.
III. Posição geográfica privilegiada, situa-se no nordeste do continente europeu.
IV. Grande densidade demográfica dentro da Europa
V. Relevo acidentado, clima frio, florestas temperadas.
São corretas as afirmativas:

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

25. UFRS Sobre as características sócio-econômicas da Europa Ocidental, é correto afirmar
que:
01. devido ao elevado nível sócio-econômico de sua população, a Europa Ocidental vem

apresentando, nos últimos anos, um crescente aumento populacional;
02. países como Bélgica, Reino Unido e Alemanha apresentam elevados índices de ur-

banização;
04. apesar da política européia de atração de imigrantes nas décadas de 50 e 60 – princi-

palmente após o Plano Marshall – para trabalharem como mão-de-obra na recons-
trução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial, atualmente os imigran-
tes sofrem com o desemprego e manifestações discriminatórias como nacionalismo,
racismo e xenofobia;

08. a formação da União Européia somente foi possível pela total homogeneidade das
características político-econômicas entre todos os países europeus ocidentais;

16. a globalização da economia e o aumento da competividade internacional tem contri-
buído para agravar as tensões sociais na Europa no que diz respeito ao desemprego,
pois produtos de tecnologia simples são importados de países não europeus que
possuem mão-de-obra muito barata.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.
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26. UFMS Desde a criação dos Estados de Israel e da Palestina, em até 1947, até a autono-
mia palestina sobre a faixa de Gaza e quatro cidades da Cisjordânia, no ano de 1994,
ocorreram várias alterações nas áreas de Israel e de países fronteiriços.
Essas alterações foram resultantes, dentre outros, dos seguintes eventos:
I. A Guerra do Yom Kippur e a conseqüente primeira grande crise do petróleo.

II. A cessão para o Egito, por Israel, da Península do Sinai, pelo tratado de Camp David.
III. A ocupação, por Israel, da área originalmente definida como a do Estado Palestino.
IV. A conquista israelense dos territórios do Sinai, de Gaza e de Golã na Guerra dos Seis

Dias.
A seqüência cronológica correta desses eventos é

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

b) III, IV, I e II. e) II, I, III e IV.

c) IV, II, III e I.

27. U. Salvador-BA

As regiões indicadas no mapa acima foram notícia durante o ano de 1999.
A análise do mapa e os conhecimentos sobre os conflitos ocorridos nessas regiões permi-
tem concluir:
( ) As origens do conflito existente em A são anteriores ao quadro político-econômico

do pós-Guerra Fria, enquanto, em F, não há intenção separatista.
( ) B e C são exemplos de conflitos pós-Guerra Fria, nos quais houve intervenção de

forças militares internacionais, interessadas na manutenção do quadro político e
econômico regional.

( ) Uma intensa redefinição dos territórios nacionais seguiu-se ao colapso do Bloco
Socialista, pois algumas regiões almejam conquistar o centro do poder mundial,
realidade que se evidencia em D.

( ) Os conflitos existentes em E, assim como outros desse continente, não têm mereci-
do grande destaque por parte da mídia, por estarem à margem dos interesses globa-
lizantes do mundo contemporâneo.

( ) Grande parte desses conflitos faz ressurgir, com redobrada força, antigos proble-
mas de ordem política, religiosa, étnica e territorial, que foram, muitas vezes, mas-
carados em função da bipolarização mundial.

28. U.F. Juiz de Fora-MG Um dos principais ingredientes do processo de crescimento econô-
mico dos chamados “Tigres Asiáticos” é a política de incentivo à produção para exporta-
ção, criando-se inclusive zonas livres de taxas. Entre os “Tigres Asiáticos” se encontram:

a) Taiwan, Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura.

b) Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas.

c) Tasmânia, Nova Zelândia, Samoa e Fiji.

d) China, Japão, Ceilão e Indonésia.

e) Tanzânia, Micronésia, Filipinas, Cingapura.
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29. Acafe-SC Sobre o TRADADO DE MAASTRICHT, assinado em 1991, é correto afir-
mar-se:
I. Influenciou as economias de Portugal e Irlanda.

II. Foi responsável pela consolidação da União Européia em 1993.
III. Em 1999, onze países participaram do lançamento da moeda única, o euro. Reino

Unido, Suécia, Dinamarca e Grécia não estão incluídos nessa primeira fase do euro.
IV. Dos 15 países que compõem a União Européia, a Suíça é o que melhor satisfaz as

resoluções contidas no Tratado de Maastricht.
Estão corretas:

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

30. Cefet

“Somos o único país da Terra cujas fronteiras não são divisões geográficas nem políticas, mas
vogais e consoantes. Nosso país começa onde se fala basco e termina onde não se fala mais. Uma
vez que o basco não tem relação com qualquer língua conhecida, isso cria fronteiras melhores do
que as impostas pelos governos.”

MAGNOLI, p. 142.

O texto acima refere-se ao país basco, que localiza-se:
a) em Portugal e na Irlanda;
b) no norte da Itália e no sul da Suíça;
c) no norte da Espanha e no sudoeste da França;
d) em nenhum lugar específico porque onde houver um basco, este é o seu país;
e) na América Central, entre a Colômbia e a Venezuela.

31. I.E. Superior de Brasília-DF Após o término da Segunda Guerra Mundial, o Japão pas-
sou por um processo de grande desenvolvimento econômico, apoiado no modelo de produ-
ção do “país Fábrica”, isto é, significativa produção industrial voltada para o abastecimento
do mercado externo. A subvalorização do Iene e a mão-de-obra barata, representaram os
alicerces do milagre econômico da década de 60. No entanto, nas décadas posteriores, o
modelo japonês foi sofrendo alterações: o custo da mão-de-obra elevou-se, o Iene passou
por sucessivas valorizações e a economia ficou mais aberta aos investimentos estrangeiros.
Sobre a geopolítica e geoeconomia do Japão, julgue os itens que se seguem.
( ) Após a Segunda Guerra Mundial o Japão recebeu status de nação especial, já que

para a superpotência Estados Unidos, era fundamental incentivar o fortalecimento
do sistema capitalista no continente asiático.

( ) Durante o milagre econômico dos anos 60, a abundância em recursos minerais e com-
bustíveis fósseis, representou o sustentáculo principal da produção industrial japonesa.

( ) O fim do padrão monetário dólar-ouro e as crises do petróleo na década de 70
alavancaram a economia japonesa, permitindo um espetacular crescimento do PNB
(Produto Nacional Bruto).

( ) Na década de 70 vários conglomerados industriais japoneses, baseados na utiliza-
ção intensiva de mão-de-obra e de energia, transferiram-se para os Tigres Asiáti-
cos, dinamizando a economia do Leste Asiático.

( ) O dinamismo da economia japonesa proporcionou um espetacular crescimento do
mercado financeiro durante a década de 90, onde os ativos negociados na Bolsa de
Valores de Tóquio mantiveram-se permanentemente valorizados.

32. UFSE
O título que melhor define o conteúdo do
mapa é:

a) O uso da terra agrícola no Japão.

b) Ás áreas do arquipélago japonês sujeitas
a terremotos.

c) As áreas de proteção ambiental do Japão.

d) A principal região de emigração japonesa.

e) A megalópole japonesa.
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33. UFRN No exemplar da revista ÉPOCA publicado em 12/4/99, lê-se:

“Após a guerra Irã-Iraque (1980-88), 2,5 milhões fugiram do Iraque para o Irã e a Turquia, onde
também enfrentam perseguições.”

O texto se refere aos:

a) afegãos b) sérvios c) palestinos d) curdos

34. UFSE Esta questão está relacionada aos mapas e às afirmações a seguir.

I. As fronteiras podem ser alteradas por inúmeros fatores políticos, econômicos ou so-
ciais.

II. Os territórios devem ser definidos a partir da combinação de condições naturais exis-
tentes.

III. Desde a criação de organismos internacionais como a ONU e o FMI, os limites dos
territórios mantêm uma relativa estabilidade.

IV. Mesmo os espaços historicamente definidos podem sofrer transformações no decor-
rer do tempo.

Da leitura e comparação entre os mapas pode-se concluir que estão corretas somente as
afirmações:

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

35. UFRJ

Aproximadamente 20% da população mundial vive na China sob o regime comunista.
No entanto, no território do Estado chinês existem regiões e cidades que adotam práticas
capitalistas. Em meados de 1997, Hong Kong, um dos maiores centros financeiros mun-
diais, voltou ao controle do Estado chinês, sem alterar sua condição econômica anterior.
Apresente duas razões para que a China mantenha práticas capitalistas em algumas áreas
do seu território.

36. UFRJ Em maio deste ano, tropas israelenses voltaram a bombardear refugiados palesti-
nos no Líbano. Esses bombardeios foram dirigidos para uma área libanesa que preocupa
particularmente os judeus, em razão da presença desses refugiados palestinos. Conside-
rando que o Líbano está numa posição sententrional em relação à Israel, e que os refugi-
ados ocupam a região meridional do Líbano, concluímos que os ataques israelenses fo-
ram dirigidos a seguinte região libanesa:

a) norte d) oeste

b) sul e) nordeste

c) leste
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37. Cefet-PR Em maior ou menor escala o desemprego afeta os países europeus e para uma
grande parte da população a imigração é o fator determinante do problema. Relativamen-
te a estes fatos é possível afirmar que:

a) os europeus ocidentais não se incomodam com os migrantes do leste europeu. Só não
são aceitos os de outros continentes;

b) a imigração, fenômeno recente na Europa, foi motivado pela intensificação dos pro-
blemas socio-econômicos nas antigas colônias e nos países subdesenvolvidos;

c) a questão do desemprego só afeta a camada da população jovem por eles não estarem,
ainda, qualificados para o mercado de trabalho. A imigração é irrelevante;

d) apenas a Alemanha dificulta a entrada de imigrantes e o faz porque suas leis impedem
tal movimento;

e) o desemprego atingiu um pico máximo em 1995 e espera-se uma situação de norma-
lidade já no final do ano 2000.

38. IESB-Adaptada De acordo com seus conhecimentos sobre a Questão Palestina, julgue
os itens que se seguem.
( ) Os conflitos entre Palestinos e Judeus tiveram origem na segunda metade do século

XX, mais precisamente a partir de 1947, quando a ONU aprovou uma resolução
que determinava a criação do Estado de Israel na Palestina.

( ) Na Palestina as disputas são exclusivamente religiosas, visto que a maior parte dos
conflitos dá-se nos locais santos, tanto para judeus como para mulçumanos, da
cidade de Jerusalém.

( ) O fundamentalismo religioso é verificado somente nas facções mais radicais pales-
tinas, uma vez que entre os judeus os grupos moderados e progressistas são maio-
ria.

( ) Para Israel, Jerusalém é sua capital eterna e indivisível, logo não há interesse entre
as autoridades israelenses em conceder a porção oriental de Jerusalém como futura
capital de um Estado Palestino independente.

( ) Tradicional aliado dos palestinos, os Estados Unidos é o país que mais se empe-
nhou nos últimos anos por uma alternativa pacífica para a região.

39. UFSE Considere a charge apresentada abaixo.

O Mundo Hoje 95/96. São Paulo: Ensaio, 1996, p. 20.

Uma das principais fontes dos conflitos entre palestinos e israelenses que a charge busca
destacar é:

a) a discussão quanto ao tamanho da área a ser cedida (devolvida, na ótica dos palesti-
nos) por Israel, que não está de acordo com as pretensões palestinas.

b) o acesso aos campos de petróleo na faixa de Gaza, cujo controle pelo Estado de Israel
aparece como uma intervenção nos territórios palestinos.

c) a divisão da cidade de Jericó, na qual a autoridade palestina pretende instalar a sede de
seu governo e transformar em capital do Estado palestino.

d) o comportamento radical dos palestinos com relação aos acordos de cessão territorial,
buscando avançar sobre os territórios de população libanesa.

e) a diferença no comportamento político entre israelenses e palestinos, gerado pelas
divergências religiosas que têm prevalecido nos acordos de paz.
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40. U.F. Uberlândia-MG

Convivendo com países com dados antagônicos tais como: rendas per capita superiores a U$ 10.000
e inferiores a U$ 599, taxas de mortalidade inferiores a 6% e superiores a 100% e taxas de analfa-
betismo que vão de 1% a mais de 50%, este continente, que concentra o maior número de metró-
poles (17) do mundo, é formado por um mosaico étnico, religioso e cultural com ilhas de desenvol-
vimento e bolsões extremos de probreza, na maior concentração populacional do globo.

Dados adaptados de: MAGNOLI, D. e SCALZARETTO, R. Atlas geopolítico. São Paulo: Scipione, 1996.

As informações acima são referentes à:

a) Ásia b) África c) América d) Europa e) Oceania

41. U.E. Maringá-PR A Austrália e a Nova Zelândia são países da Oceania. Sobre essas
duas nações, assinale o que for correto.
01. Ambas foram objeto da colonização britânica.
02. Essas nações não são classificadas como pertencentes economicamente ao Primeiro

Mundo, por se localizarem no hemisfério Sul.
04. A Nova Zelândia fica ao Sul do Trópico de Capricórnio e, quanto mais se avança

para o Sul, mais frio o clima se torna.
08. A Austrália possui uma grande diversidade de paisagens naturais, configuradas por

desertos, estepes, savanas, florestas tropicais e subtropicais.
16. O trópico de Capricórnio passa pela região central da Austrália. Portanto, sua porção Norte

situa-se na zona intertropical, e a porção Sul, na zona temperada do hemisfério Sul.
Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

42. UnB-DF O Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do planeta, sempre tendo
como pano de fundo a questão étnico-cultural. Com relação aos conflitos verificados nas
últimas décadas, envolvendo poder, território e recursos naturais nessa área, julgue os
itens que se seguem.
( ) Os curdos representam um movimento guerrilheiro separatista que reivindica um

território independente do Iraque.
( ) A guerra Irã-Iraque teve, entre outros motivos, uma questão territorial estratégica

importante para a produção petrolífera dos dois países.
( ) A revolução iraniana que depôs o Xá Reza Pahlevi, fortalecendo o regime xiita,

alcançou tais resultados graças ao apoio militar dos EUA.
( ) A invasão do Kuwait pelo Iraque foi finalizada por um acordo de paz, pelo qual o

Kuwait aceitou estabelecer as novas fronteiras exigidas pelo Iraque.

43. UESC-BA Os países conhecidos como Tigres Asiáticos apresentam elevado crescimen-
to econômico e atualmente, são considerados economias dinâmicas.
Com base na afirmação e nos conhecimentos sobre a economia desses países, é correto afirmar:
a) O processo industrial foi desenvolvido no início do século XX, com elevados investi-

mentos norte-americanos.

b) O alto índice de crescimento industrial está centrando nos capitais internacionais.

c) A elevada renda per capita é decorrente da mão-de-obra qualificada empregada na
agricultura extensiva de arroz.

d) Os produtos exportados conquistaram os mercados mundiais pelo uso de tecnologia
simples e baixo valor unitário.

e) A economia está baseada nos produtos primários, como minerais e produtos do extra-
tivismo vegetal.

44. U. Uberaba-MG/Pias Localizada ao Norte do Subcontinente Indiano, encravada entre
a Índia, o Paquistão e a China, junto da cordilheira do Himalaia, essa região torna-se foco
de disputas a partir de 1947, com a guerra da independência, que resulta no nascimento
dos dois Estados - a Índia, de maioria hindu e o Paquistão, muçulmano. Os conflitos
entre indianos e paquistaneses pela região, em 1999, são os mais graves desde a guerra
de 1971. Trata-se da região de:

a) Chechênia b) Cachemira c) Tibet d) Kosovo
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45. U. Uberaba-MG/Pias Japão e China, apesar de sua localização no Extremo Oriente,
apresentam diferenças do ponto de vista da organização econômica.
I. O Japão forma, juntamente com os chamados Tigres Asiáticos, o grande bloco eco-

nômico asiático enquanto que a China ainda não admite nenhum investimento estran-
geiro.

II. O Japão faz parte, juntamente com a Coréia do Sul, Taiwan, Malásia, Tailândia, Indo-
nésia e Filipinas, do bloco econômico asiático enquanto a China começa a modificar
sua política externa admitindo investimentos estrangeiros.

III. O Japão é uma economia de base essencialmente agrária enquanto a China é, predo-
minantemente, industrial.

IV. O Japão é uma potência econômica que supera os EUA no que se refere aos setores
de informática e eletrônica. Já, a China, não apresenta um nível tecnológico e indus-
trial que possa ser comparado ao das grandes potências econômicas.

Estão corretas, apenas:

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

46. U.E. Maringá-PR Assinale o que for correto sobre o Oriente Médio.
01. A atividade petrolífera na Arábia Saudita ocupa grande parte da população, em-

pregada na extração do produto, nas grandes refinarias e nas indústrias petroquí-
micas e mecânicas. Como resultado, diminuíram drasticamente a pobreza e a
desigualdade de renda, bem como o analfabetismo, principalmente da população
feminina.

02. Em Israel, a irrigação das culturas e a mecanização da lavoura permitem bons resul-
tados agrícolas, apesar da hostilidade climática. Têm destaque as culturas de cereais,
da vinha e de cítricos, dentre outras.

04. As principais áreas produtoras de petróleo, no mundo, encontram-se no golfo Pérsi-
co e no mar Vermelho. Em vista da importância do potencial petrolífero, os países
árabes constituíram a OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo –
com a finalidade de regular a produção e o preço internacional do barril, prejudican-
do os produtores americanos, como o México e a Venezuela.

08. A Guerra do Golfo teve início quando o Iraque invadiu o Kuwait. A intervenção
americana contra o Iraque foi fundamental para a derrota desse país.

16. Durante a Guerra Fria, em décadas anteriores à Guerra do Golfo, um jogo de forças
indicava que o Iraque alinhava-se com o bloco soviético, e que o Irã era apoiado
pelos Estados Unidos.

32. O Líbano, apesar de não apresentar dissidências étnicas e religiosas internas, tem
sido uma história conturbada, por estar situado em uma zona de conflitos entre ára-
bes, palestinos e israelenses.

64. Os partidos fundamentalistas islâmicos propõem a interação entre os preceitos reli-
giosos do Islã e os preceitos do Estado. Para eles, a modernidade imposta pelo Oci-
dente afasta o homem dos seus valores religiosos e da lei islâmica.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

47. UnB-DF Apesar das inúmeras tentativas para a obtenção da paz entre os povos de Israel
e da Palestina, recentemente vem sendo observado um agravamento da situação de vio-
lência entre esses povos, como decorrência de infrutíferas negociações e de disputas
políticas pelo poder. Acerca desse e de outros conflitos no Oriente Médio, julgue os itens
seguintes.
( ) Um dos pontos importantes da questão palestina é a disputa pela faixa de Gaza,

área estratégica às reservas petrolíferas.
( ) A situação dos palestinos nos recentes conflitos com os israelenses foi agravada

pela falta de apoio dos países árabes.
( ) A consolidação de um acordo de paz entre Israel e Palestina é dificultada pelos

desentendimentos religiosos e pela distribuição geográfica dos povos dentro da
região conflagrada.

( ) O ponto de convergência atual entre os países árabes é a luta para conter a influên-
cia do fundamentalismo islâmico sobre a população muçulmana.
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48. Uneb-BA

“Os refugiados e outras pessoas expulsas de seu território são produto do fracasso quando se trata
de resolver os conflitos e suas causas subjacentes: intolerância, antagonismo e pobreza. As mudanças
radicais no econômico e no social agravaram, em muitos casos, essa mistura explosiva e deram lugar a
um fértil caldo de cultivo para a violência e violação dos direitos humanos. Em alguns casos, a própria
estrutura do Estado se desintegrou e isso provocou novos deslocamentos massivos.”

GHALI, Boutros. In: Magnoli, p. 87.

A violação dos direitos humanos, provocada pelas mudanças recentes ocorridas na Euro-
pa, se faz presente na:
a) violenta guerra civil ocorrida na Polônia, seguida da perseguição sistemática à popu-

lação muçulmana do país.
b) invasão da Rússia à Chechênia, que, com o objetivo de derrotar o separatismo, expul-

sou de seu território enormes contingentes da população civil.
c) retomada do poder pelos socialistas na Romênia, provocando o êxodo de grande parte

da população para os países vizinhos, de regime democrático.
d) difícil integração, após a queda do Muro de Berlim, entre os alemães orientais e os

ocidentais, apesar da política desenvolvida pelo governo ocidental quanto à absorção,
pelo mercado de trabalho, dos trabalhadores da antiga Alemanha Oriental.

e) política populacional restritiva dos países participantes da União Européia, que esta-
beleceram novas cotas de imigração e têm, sido sistematicamente, expulsado imi-
grantes ilegais dos seus territórios, principalmente os oriundos da antiga URSS.

49. Cefet-RJ A reunião de cúpula entre o ditador norte-coreano, Kim Jong-il, e o presiden-
te sul-coreano, Kim Dae-jung, na capital da Coréia do Norte, em junho último, foi vista
com euforia por aqueles que sonham com a reunificação. A reunificação das Coréias tem
como principal obstáculo as diferenças existentes entre os dois países. Assinale a opção
em que está correta a característica atribuída a um desses países.
a) Coréia do Sul - possui complexos industriais pesados, de propriedade estatal.
b) Coréia do Norte - é um dos países mais ricos do continente, com grande exportação de

matérias-primas e alimentos.
c) Coréia do Sul - apresenta significativa economia industrial, voltada para o mercado externo.
d) Coréia do Norte - mantém um importante setor industrial de bens de consumo, volta-

do para o mercado interno.
e) Coréia do Sul - desenvolve a agroindústria como base econômica de seu sistema socialista.

50. UFF-RJ O território em destaque no mapa – a Cashemira – tem sido alvo de disputas
políticas e ações militares, envolvendo estados nacionais na Ásia Ocidental.
Assinale a opção que faz referência a uma causa desses confrontos.
a) O crescimento da religião budista na

Cashemira potencializou um forte mo-
vimento que contesta o domínio hindu
na região. Esse movimento recebe a so-
lidariedade diplomática e a proteção do
exército do Nepal.

b) A Cashemira, de maioria hindu e benga-
li, reclama sua autonomia diante do con-
trole territorial exercido pelo Paquistão,
reivindicação que recebe o apoio político
e militar da Índia.

c) A presença de grandes jazidas de carvão e de petróleo são os elementos principais que
estabelecem a disputa pelo controle territorial da Cashemira entre a Índia e a China.

d) Por tratar-se de uma região fronteiriça entre países com regimes políticos e religiões
muito diferentes, a Cashemira tornou-se um palco permanente de tensões e confron-
tos entre o Paquistão e a China.

e) O controle da Cashemira, historicamente exercido pela Índia, é contestado pela maio-
ria muçulmana. Por outro lado, o Paquistão, ao apoiar os grupos islâmicos separatis-
tas, reivindica a sua anexação territorial.

Fonte: Atlas Geográfico – MEC 1983.
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51. U.E. Maringá-PR O continente asiático acomoda mais de 50% da população mundial.
Essa população apresenta-se irregularmente distribuída, contrapondo-se grandes aglo-
merações humanas a grandes vazios demográficos. Sobre essa realidade, assinale o que
for correto.
01. No continente asiático, encontra-se os três países mais populosos do mundo: China,

Índia e Japão.
02. Os grandes vazios demográficos localizam-se nos planaltos áridos da Ásia Central e

nos arquipélagos úmidos do Extremo Oriente.
04. As maiores concentrações populacionais estão associadas aos vales fluviais úmidos

no delta do rio Ganges-Bramaputra, em Bangladesh, e às planícies drenadas pelos
rios Azul e Amarelo, na China.

08. A presença de elevados contingentes populacionais, na China e na Índia, está asso-
ciada à ausência, na segunda metade do século XX, de políticas de controle popu-
lacional.

16. A ausência de elevadas densidades demográficas na Ásia Setentrional e na península
Arábica está, em grande parte, associada aos rigores das condições climáticas.

32. As taxas de natalidade, nos países asiáticos de numerosa população absoluta, encon-
tram-se em declínio devido à recente e crescente emancipação feminina apregoada
pelas grandes religiões, como o hinduísmo e o islamismo.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

52. U. Católica-DF As mudanças na República Popular da China aconteceram de forma
bastante diversa das ocorridas nos países do Leste europeu. Do ponto de vista econômi-
co, pode-se dizer que elas começaram bem antes que nos países da Europa Oriental.
Logo após a morte de Mao Tsé-tung, em 1976, o novo líder do governo, Deng Xiao-ping,
iniciou um processo de profundas transformações internas, baseadas em grande parte na
política das quatro modernização: da agricultura, da indústria, da defesa nacional, da
ciência e tecnologia.
Com o auxílio do texto, escreva V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmati-
vas falsas, abaixo, a respeito das mudanças na China.
( ) A modernização do parque industrial do país está vinculada à forte penetração do

capital estrangeiro.
( ) A reintegração de Hong Kong, em 1997, acabou por fortalecer ainda mais o siste-

ma chinês de modernização, pois a China passou a contar, subitamente, com uma
das mais competitivas economias do mundo.

( ) As profundas transformações internas estão ligadas também à percepção dos avan-
ços dos chamados “tigres asiáticos”, a partir da década de 70, combinada à visão
estratégica de buscar uma aliança com os Estados Unidos.

( ) Na China, as reformas econômicas preservam controles estatais e benefici-
am-se dos investimentos de chineses de Taiwan e dos chineses étnicos espa-
lhados pelo Sudeste asiático, que controlam mais de 60% das riquezas de
Cingapura e da Malásia e cerca da metade da riqueza da Tailândia e da Indo-
nésia.

( ) O movimento operário chinês sustentou, em 1949, a revolução comunista na China
que aboliu a propriedade privada.

53. UECE Antiga colônia portuguesa até 1975, passando para o domínio da Indonésia, com
a desaprovação da ONU, é formada por 800.000 habitantes numa área de 15.000 km2.
Depois de um vitorioso plebiscito em 30/08/99, as milícias da Indonésia massacraram os
nativos, exigindo ação da ONU, com a participação de tropas brasileiras. Identifique essa
área de guerra localizada provocada pelo imperialismo:

a) Ilha de Bornéu, próximo às Filipinas.

b) Timor-leste, ao norte da Austrália.

c) Ilhas de Moluscas, cortada pela linha do equador.

d) Ilha de Bali, entre os Oceanos Índico e Pacífico.
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54. UFMS Analise os dados a seguir e assinale a opção certa.
Entre as características da industrialização dos países asiáticos que não se configuram
como desenvolvidos, podemos destacar a seguinte opção:

a) O parque industrial daqueles países, é voltado para o mercado consumidor externo.

b) O capital que impulsionou a industrialização desses países que ficaram conhecidos
por Tigres Asiáticos, é americano.

c) A indústria predominante é a dos meios de produção.

d) Nesta década de 90, houve uma grande reviravolta na indústria dos Tigres Asiáticos e
o que está predominando é a indústria voltada para o setor alimentício.

e) A indústria de base tem ganhado atenção neste final de século, entre aqueles países.

55. Centro Universitário do Triângulo-MG A África é, entre todos os continentes,
aquele onde se encontram as mais típicas manifestações do subdesenvolvimento,
cuja compreensão requer o reconhecimento não só da pesada herança colonial euro-
péia como também das especificidades e características diversas de sua população.
Com relação às características da população da África. Não podemos afirmar corre-
tamente que a(s):

a) concentração dos povos brancos ocorre ao norte do continente;

b) diversidade cultural é maior nas regiões subsaarianas;

c) religião islâmica é praticada pela totalidade da população ao sul do Saara;

d) baixa renda per capita está associada ao caráter predominantemente rural da popula-
ção africana;

e) diferenças lingüísticas entre os povos são atenuadas pelo uso de idiomas dos coloni-
zadores.

56. Univali-SC adaptada Depois de destituir seu irmão Hassan e entronizar seu filho Ab-
dullah, de 37 anos, o rei Hussein da Jordânia – figura histórica do Oriente Médio Moder-
no – morreu, vítima de câncer linfático. Um de seus atos mais lembrados, responsável
por sua imagem mundial de estadista e moderador, foi a assinatura de um acordo de paz,
em 1994, depois de dezenas de anos de lutas entre seu país e um país vizinho. De que
país se trata?
a) Arábia Saudita b) Israel c) Irã d) Kuwait e) Iraque

57. UFMS A África tem-se carac-
terizado cada vez mais como pe-
riferia na chamada nova ordem
mundial. Como conseqüência,
são agravadas a miséria e a vio-
lência. O mapa abaixo represen-
ta alguns dos principais confli-
tos armados existentes naquele
continente.
Sobre os conflitos numerados, é
correto afirmar que
01. o II envolve disputa territo-

riais e lutas separatistas em regiões economicamente estratégicas que culminaram,
em 1993, com a independência da Eritréia.

02. o I é causado pela segregação racial, fruto de um modelo colonial que gerou na
região uma população de maioria branca.

04. o III se caracteriza pela união de várias nações na luta contra a presença, ainda muito
marcante, do colonizador europeu.

08. I, III e IV caracterizam-se por lutas pelo poder entre facções rivais no interior desses
países.

16. o IV representa uma região que, na década de 70, substitui os conflitos com os anti-
gos colonizadores pela guerra civil entre facções que lutam pelo poder.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

I – Serra Leoa

II – Etiópia

III – Ruanda

IV – Angola

Adaptado de Contemporary Conflicts (http://www.Cfesc.dnd.ca)
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58. Acafe-SC No mapa da ÁSIA, observe a correspondência entre as áreas numeradas e as
expressões à direita dos parênteses.
Assinale a seqüência correta:

( ) Indo;
( ) país grande produtor de petróleo;
( ) Hokkaido;
( ) Malásia;
( ) 2º.   país mais populoso do mundo.

a) 2, 7, 1, 3, 4 d) 6, 4, 7, 3, 2

b) 6, 5, 2, 7, 1 e) 4, 3, 2, 7, 4

59. UFMS Analise o mapa a seguir e
assinale a questão correta entre as
opções abaixo:

a) Todos os países que fazem par-
te desta área hachurada no
mapa são considerados grandes
importadores de cereais.

b) São de origem colonial de ex-
ploração e povoamento.

c) São países de economia socia-
lista.

d) É um grupo de países que vive da exploração de petróleo.

e) Estão classificados como países que vivem em situação de pobreza absoluta.

60. Unifenas-MG Região de relevo em forma de mesa e depressões, a África Austral possui
uma barreira montanhosa no litoral, onde se encontram o monte Roggeveld, o Olifante e
o Karroo, que formam:

a) a Cordilheira do Cabo;

b) o Maciço da Etiópia;

c) o Planalto dos Grandes Lagos;

d) o Atlas;

e) o Kilimanjaro.

61. Unifenas-MG “O espaço que o mundo islâmico ou muçulmano ocupa, leva-nos a con-
siderá-lo como um continente intermediário. Assim o mundo islâmico separa as regiões
intertropicais e o ocidente temperado. Todas as comunicações diretas entre a África Ne-
gra e o Extremo Oriente passam por países muçulmanos”. (Castro, Terezinha). Na Áfri-
ca, o mundo muçulmano, que detém cerca de 1/3 da população do Continente e é com-
posta basicamente por brancos, está localizado no que se convencionou chamar de:

a) Sahel Africano; d) África Meridional;

b) África do Norte; e) África Oriental.

c) África Central;
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62. U.E. Londrina

“Apesar da resistência, que teve momentos brilhantes, a colonização destruiu as formas autên-
ticas de vida desses países, fraturou seu equilíbrio cultural e material e instalou uma relação de
dependência na qual o capitalismo europeu, integrado a uma economia e comércio mundiais,
saqueou, através de suas companhias de mineração, mercantis e financeiras, os recursos da África
e obrigou seus povos a trabalhar, não para si próprios, mas para o desenvolvimento europeu.”

Enciclopédia do mundo contemporâneo. São Paulo: Publifolha; Rio de Janeiro: Editora Terceiro Milênio, 1999. p. 100.

A história das antigas colônias européias trouxe conseqüências diversas para os países
hoje considerados de Terceiro Mundo, em especial no continente africano. Sobre o tema,
é correto afirmar:

a) A colonização européia implementou políticas de recuperação ambiental para o con-
tinente africano.

b) Com a independência das antigas colônias africanas, as economias locais tornaram-se
autônomas e bem-sucedidas.

c) A experiência socialista de países como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, propi-
ciou condições de vida semelhantes às de países do Primeiro Mundo.

d) Fronteiras políticas estabelecidas no período de colonização, reunindo povos inimigos com
idiomas e costumes diferentes, continuam sendo um dos maiores problemas africanos.

e) Com a retirada dos colonizadores europeus, cessaram as guerras e guerrilhas no con-
tinente africano.

63. UFMS

O primeiro estudo divulgado pelo Instituto de Gerenciamento da Água que analisou o ciclo
completo de uso e reutilização da água, apontou para a possibilidade de desaparecimento de
mananciais como poços, lagos e rios, em várias regiões do mundo.

Nesse relatório, os países foram divididos em quatro categorias: A primeira (escassez absoluta)
para os países que já estão sofrendo de escassez. A segunda (escassez econômica para os países que
possuem recursos potencialmente suficientes, mas devem redobrar seus esforços para acessá-los. A
terceira e quarta categorias, para os países com reservas que permitem uma relativa tranqüilidade.

Adaptado de Águaonline.com.br

Sobre o enquadramento dos países nessas categorias, pode-se afirmar que

a) o Egito encontra-se na terceira, pois rio Nilo tem potencial suficiente para todo o país.

b) a Tailândia encontra-se na segunda, devido à baixa incidência de chuva na região.

c) o Japão encontra-se na quarta, pois seus mananciais suprem a demanda da sua população.

d) Israel encontra-se na primeira, devido à existência de escassos recursos hídricos na região.

e) o Brasil encontra-se na primeira, devido aos poucos recursos hídricos existentes no
Nordeste.

64. UFMG A África é considerada um continente caracterizado por problemas de ordem
natural, humana e econômica.
Todos os seguintes fatores contribuem para essa situação, exceto:

a) Concentração urbana no interior do continente, em megacidades, onde os investimen-
tos no planejamento se têm mostrado pouco efetivos na solução dos problemas típicos
dos grandes centros urbanos.

b) Exploração dos recursos naturais, que vem sendo feita de forma predatória, para aten-
der às necessidades da população local ou realizada pelo capital estrangeiro, em detri-
mento dos interesses nacionais.

c) Interferência do componente étnico, que, acirrando as disputas pelo poder, conduz,
alternadamente, diferentes grupos ao controle do Governo e dos recursos disponíveis,
bem como ao desrespeito às demais etnias.

d) Produção de alimentos, que tem sido afetada tanto por desequilíbrios naturais e pela
atuação humana, quanto pela estagnação técnica da agricultura e pela desorganização
das formas tradicionais de uso da terra.
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65. Cesgranrio O processo de descolonização não implicou superação da pobreza africana.
Também não resultou no avanço da democracia e em estabilidade política. Em grande
parte, a instabilidade política africana resulta do(a):
a) fim da União Soviética e da redução de empréstimos para a região;
b) avanço das forças democráticas no interior da África;
c) avanço do islamismo combatendo o cristianismo no sul do continente;
d) reprodução de antigas tensões oriundas da Guerra Fria e das lutas étnicas;
e) reprodução das tensões internas no mercado mundial de alimentos.

66. UFRS Considere os seguintes dados de identificação de alguns territórios da África.
1. ______: antiga colônia espanhola invadida pelos Marrocos.
2. ______: pequeno país encravado em território sul-africano.
3. ______: país da África Austral, rico em minério de cobre, cobalto e chumbo.
4. ______: país de grande extensão territorial que permaneceu por quase 500 anos como

colônia portuguesa.
5. ______: país árabe, ex-colônia francesa, onde o turismo é uma das principais fontes de

renda.
Assinale a alternativa que preenche corretamente, de cima para baixo, as lacunas acima.
a) Saara Ocidental – Suazilândia – África do Sul – Angola – Líbia
b) Saara Ocidental – Lesoto – Zâmbia – Angola – Tunísia
c) Saara Ocidental – Namíbia – Nigéria – Moçambique – Tunísia
d) Mauritânia – Lesoto – África do Sul – Moçambique – Argélia
e) Mauritânia – Namíbia – Zâmbia – Angola – Argélia

67. U.F. Triângulo Mineiro-MG Os cursos d’água, sejam eles grandes ou modestos, sempre
foram largamente utilizados pelos homens para a irrigação, navegação e produção de ele-
tricidade. Alguns têm uma grande importância histórica e, atualmente, com a possibilidade
iminente de redução da quantidade de água no planeta, os rios assumem um evidente papel
político, sobretudo quando atravessam dois ou mais países. Tal é o caso do rio:

a) Mississipi. b) Amarelo. c) Ganges. d) Nilo. e) Ural.

68. UFF-RJ África Subsaariana – Principais indicadores sociais:
Considerando as informações do
quadro e a realidade que as soci-
edades da África Subsaariana
têm vivido, pode-se assegurar:
a) O longo período das guerras

de libertação colonial expli-
ca os péssimos indicadores
de Uganda, Ruanda e Nigé-
ria em termos da expectativa
de vida e dos índices de anal-
fabetismo da população.

b) Embora a África do Sul
apresente os melhores indi-
cadores, ainda persistem, no país, fortes desigualdades sociais em função do “recor-
te racial” econômico, diferenciando as condições de vida entre a minoria branca e a
maioria negra.

c) Na África Subsaariana, a maioria dos países que se orientam pelo modelo soviético de
socialismo – a exemplo da República do Congo – conseguiram aliviar os mais sérios
problemas socioeconômicos da região.

d) A descolonização mais recente da Nigéria e as violentas guerras civis em Angola
respondem pelos indicadores sociais que inclusive, são os menos favoráveis de toda a
África Subsaariana.

e) A inserção subordinada do continente africano na globalização da economia obrigou
os governos de Uganda e do Congo a concentrarem seus investimentos na extração e
comercialização do petróleo, deixando de lado o bem-estar da população.

África do Sul

Uganda

Angola

Nigéria

Ruanda

República do Congo

3.040

190

430

280

80

650

18,0%

50,0%

57,5%

43,0%

40,0%

33,0%

Taxa de
analfa-
betismo

País

Renda
per

capita
(US$)

Expecta-
tiva de

vida

65 anos

45 anos

46 anos

56 anos

46 anos

48 anos

Fonte: Banco Mundial, 1996
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69. PUC-RS Instrução: Responder à questão com base no texto e quadro abaixo.
Conforme dados da ONU, aproximadamente 3 bilhões de pessoas sobrevivem com me-
nos de US$ 2 por dia. No quadro abaixo, aparecem dados relativos à participação de
conjuntos de países no PIB Mundial.

Os espaços geográficos correspondentes a I, II, III e IV são, respectivamente:

a) Oceania – África – América Latina – Europa.

b) América Latina – América do Norte – África – Oceania.

c) América do Norte – América Latina – África – Europa.

d) Europa – Ásia – Oceania – América Latina.

e) Oceania – Europa – África – Ásia.

70. Cesgranrio A violência latente em países como Ruanda, Burundi e Serra Leoa caracte-
riza a dificuldade de superação de problemas históricos, porque:

a) o fracasso das medidas de assistência internacional atinge somente a África Oriental;

b) a fragilidade dos Estados Africanos impede a estabilidade política e social internas;

c) a descolonização da África não seguiu a ótica da geopolítica das grandes potências;

d) a África Ocidental apresenta problemas muito diferentes do restante do continente;

e) as intervenções internacionais da ONU não geram novos contextos econômicos de
subsistência e de produção industrial.

71. PUC-RJ

“O continente condenado”
“África em chamas”

As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas aci-
ma, expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que
não inclui um aspecto desse quadro.

a) A baixa expectativa de vida de grande parte da população.

b) O número significativo de africanos contaminados com a Aids.

c) Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas.

d) As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas européias.

e) O contigente de africanos fora de seus países de origem, em busca de trabalho.

72. Univale-SC Para receber o título de Doutor Honoris Causa, um monge considerado
chefe supremo de sua religião (uma forma de budismo praticado no Tibete, Mongólia e
China do Norte) fez sua segunda visita ao Brasil, onde já havia estado durante a Eco 92,
realizada no Rio de Janeiro. Incansável na busca da independência do povo tibetano, que
há anos se encontra sob o domínio da China, este líder político e espiritual é venerado
por seus fiéis como uma das encarnações do próprio Buda. Defensor do pacifismo, da
ecologia, do auto-conhecimento, já foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Atual-
mente está fora de seu país, o Tibete, encontrando-se asilado na Índia. Qual é a denomi-
nação que o identifica?

a) Xamã d) Mahatma

b) Grão-Sacerdote e) Dalai-Lama

c) Chrisna Murti

22,8

7,1

3,9

33,6

Espaços
Geográficos

I

II

III

IV

População
(em milhões) - 1998

392

500

763

728

Parte do PIB
mundial em %
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73. U.F. Uberlândia-MG A Austrália no ano de 2000 esteve focalizada pela mídia em vir-
tude de ser sede dos jogos olímpicos. Assinale a alternativa que identifica as principais
características geográficas deste país.

a) Os nativos australianos foram praticamente dizimados com a ocupação européia, e os
que restaram se encontram hoje totalmente assimilados à cultura dos brancos.

b) Possui população rural reduzida, centros urbanos concentrados no sudeste do país,
com base econômica derivada dos produtos agropecuários e da mineração.

c) Possui 40% do seu território recoberto por florestas tropicais e importantes indústrias
de produtos manufaturados.

d) A maior parte do território é constituída por desertos, predominando população rural
com economia baseada em recursos primários.

74. Santa Casa de Vitória-ES A Austrália encontra-se distante de todas as outras terras,
com exceção da gelada e inóspita Antártida e do extremo meridional da Ásia.
Sobre a Austrália podemos afirmar:

1. A Austrália é juntamente com o Saara a maior extensão territorial do mundo sem uma
rede fluvial organizada, refletindo a baixa pluviosidade do país.

2. A população urbana é elevada – 85% dos australianos vivem em cidades – sendo que
mais de 50% da população do país se concentra nas cidades do sudeste.

3. a mão-de-obra do país concentra-se no setor terciário e secundário.

4. O setor agropecuário é pouco desenvolvido e sem muita expressão dentro da econo-
mia australiana.

Assinale:

a) se apenas o item 1 é correto.

b) se apenas os itens 2 e 3 são corretos;

c) se apenas os itens 1, 2 e 3 são corretos;

d) se apenas os itens 2, 3 e 4 são corretos;

e) se apenas os itens 1, 2, 3 e 4 são corretas.
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E UR O PA , Á S IA ,
Á F R IC A E O C E A NIA

1. F – F – F – V – V
2. b
3. E – C – E – C
4. d
5. e
6. c
7. d
8. c
9. b

10. a
11. b
12. a

13. b
14. a
15. Rússia, Alemanha, Tcheca e Eslováquia
16. d
17. c
18. a
19. c
20. e
21. E – E – E – C – C – E
22. c
24. a

23. A reunificação Alemã implicou na absorção do trabalhador alemão oriental pela econo-
mia ocidental da Alemanha. Esse trabalhador, num certo sentido “imigrante” na econo-
mia capitalista, teria assim, mais motivos para ser tolerante com a situação semelhante,
vivida pelos trabalhadores estrangeiros.

25. 11
26. d
27. V – F – F – V – V
28. b
29. d
30. c

31. V – F – F – V – F
32. c
33. d
34. c
36. b

35. Dentre as razões: atrair capitais; adotar tecnologias avançadas; modernizar a gestão em-
presarial; qualificam a mão-de-obra.

37. b
38. V – F – V – V – F
39. a
40. a
41. 29
42. E – C – E – E
43. d
44. b
45. c
46. 94
47. E – E – C – C
48. e
49. c
50. b
51. 29
52. V – V – V – F – F
53. b
54. a
55. c

56. b
57. 29
58. c
59. e
60. a
61. b
62. d
63. d
64. d
65. d
66. b
67. d
68. b
69. c
70. b
71. d
72. e
73. b
74. c
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1. UFMS A partir da década de 1960, na região Norte do Brasil, houve uma forte interven-
ção do governo federal com o objetivo de integrar essa região ao Centro-Sul do país.
Como manifestações desse processo, é correto afirmar que:
01. houve a criação da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), que

tinha como objetivo criar um centro industrial e agropecuário com estímulo fiscal
através da isenção de impostos como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),
ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) e impostos de importação e expor-
tação.

02. houve a implantação de projetos de exploração mineral como o Grande Carajás, que
inclui a construção da Estrada de Ferro dos Carajás, ligando Carajás ao Porto de
Itaqui, em São Luís-MA.

04. houve a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, para suprir a
demanda provocada pela expansão urbana e industrial e para atender, principalmen-
te, o “projeto dos pólos de alumínio”, pois são grandes consumidores de energia
alétrica.

08. projetos industriais foram implementares em Belém, no Estado do Pará, pela SUDE-
NE (Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste).

16. foram construídas as rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém como medidas
efetivas pelo PIN (Programa de Integração Nacional), criado durante o governo mi-
litar.

Dê, como resposta, a soma das afirmativas corretas.

2. Uneb-BA

“Os refugiados e outras pessoas expulsas de seu território são produto do fracasso quando se
trata de resolver os conflitos e suas causas subjacentes: intolerância, antagonismo e pobreza. As
mudanças radicais no econômico e no social agravaram, em muitos casos, essa mistura explosiva
e deram lugar a um fértil caldo de cultivo para a violência e violação dos direitos humanos. Em
alguns casos, a própria estrutura do Estado se desintegrou e isso provocou novos deslocamentos
massivos.”

GHALI, Boutros. In: Magnoli, p. 87.

A partir da leitura do texto e dos conhecimentos sobre as migrações no Brasil, pode-se
afirmar:
a) O movimento mais expressivos da população brasileira é o pendular.
b) O êxodo rural, no Brasil, tem declinado devido à modernização do campo.
c) As crises econômicas e a distribuição de renda fazem do Brasil um país de imigração.
d) A estagnação econômica de algumas regiões do país e a melhoria do sistema viário

têm possibilitado a intensificação das migrações a partir da década de 50 do século
XX.

e) As mudanças radicais ocorridas na economia brasileira e a violência contra os direitos
humanos tem contribuído para que a Região Centro-Sul passasse a ser uma área de
repulsão.

BRASILB R A S IL
REGIONALR E G IO NA L

G E O G R A F IA
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3. U. Uberaba-MG/Pias Após a análise da tabela, assinale a alternativa que contém só as
afirmativas corretas:

100,0

15,5

14,9

9,0

8,4

6,4

3,3

2,3

39,7

0,5

Classes de
rendimento mensal,
em salários mínimos

Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por grandes
regiões, segundo as classes de rendimento mensal

(em salários mínimos)

Grandes Regiões

Nordeste Sudeste SulNorte Centro-
Oeste

Brasil

Total

Até 1

De 1 a 2

De 2 a 3

De 3 a 5

De 5 a 10

De 10 a 20

Mais de 20

Sem rendimento

Sem declaração

100,0

16,7

12,2

8,7

8,9

6,8

3,2

1,8

40,9

0,8

100,0

17,1

12,8

7,6

7,4

5,5

2,5

1,2

45,6

0,4

100,0

26,6

12,3

5,0

4,3

2,9

1,4

0,8

45,9

0,8

100,0

11,7

11,3

10,3

11,5

9,1

4,2

2,5

38,4

0,9

100,0

13,3

13,2

10,7

10,6

8,0

3,6

1,9

37,9

0,7

Fonte: IBGE (site: www.ibge.gov.br)

I. A região Sudeste é a que concentra a maior porcentagem de população que recebe de
5 até mais de 20 salários.

II. No Brasil, quase 58% da população de 10 anos ou mais de idade, não possuem
rendimento ou recebem apenas 1 salário mínimo.

III. A região Nordeste é a que possui a menor porcentagem de pessoas, recebendo de 10
a mais de 20 salários.

IV. Pelos dados da tabela podemos concluir que a distribuição da renda no Brasil está
bastante equilibrada, pois quase 60% dos brasileiros são assalariados.

São corretas:
a) I, II, III e IV;
b) I e III, apenas;
c) I e II, apenas;
d) I, II e III, apenas.

4. UnB-DF Com a mudança da capital do Brasil para, no Planalto Central, exercer funções
exclusivamente político-administrativas, criou-se a expectativa de que a ocupação do
Plano Piloto, projetado por Lúcio Costa, alcançaria cerca de 500 mil habitantes, quando
consolidado. O que ocorreu atualmente é um processo absolutamente distinto. A respeito
das transformações socioespaciais ocorridas no Distrito Federal (DF), julgue os itens a
seguir.
( ) No DF, as crescentes taxas de desemprego estão associadas ao processo de fecha-

mento de postos de trabalho urbano, que atinge apenas trabalhadores com pouca ou
nenhuma possibilidade de ascensão social, como moradores de rua e iletrados.

( ) Brasília foi construída em uma posição territorial estratégica, com o objetivo de
conduzir a articulação econômica, demográfica e social entre as regiões, promo-
vendo a ocupação e a integração do território nacional, por intermédio do desen-
volvimento da produção econômica.

( ) No DF, o ritmo de crescimento populacional elevado relaciona-se principalmente
ao crescimento dos setores industrial e agropecuário, com fortes efeitos positivos
nos setores comerciais e nos serviços privados.

( ) A construção de Brasília acentuou a ocupação da região Centro-Oeste como área
de expansão da fronteira agrícola, que já ocorrendo desde os anos 40, devido ao
fato de que as terras eram mais baratas para a produção de culturas de exportação.

1

2

3

4
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5. UFRN Leia o texto abaixo.

“O nordeste segue seco tendo muito mais gente do que as relações de produção ali imperantes
podem suportar. As secas espasmódicas que assolam a região criam descontinuidades forçadas na
produção rural e conduzem a um desemprego maciço dos que não têm acesso à terra, relegando-
os à condição potencial de retirantes. Sem empregos e pão ninguém pode conviver com as vicis-
situdes de uma natureza rústica (...)”

AZIZ, Nacib Ab’Saber. Os Sertões: A originalidade da terra.
Ciência Hoje, Eco-Brasil, volume especial, maio, 1992.

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:
a) a rusticidade da vida econômica e social na região independe da regularidade das

chuvas.
b) a seca está relacionada, do ponto de vista socioeconômico, à grande concentração de

terra e de renda na região.
c) as relações sociais de produção praticadas na região colaboram para a solução dos

efeitos gerados pela seca.
d) as conseqüências da seca estão relacionadas principalmente à perda da produção agrí-

cola nas áreas de latifúndio.

6. UFRJ A leitura do mapa abaixo permite concluir que:

a) a cidade de Tupã está setentrionalmente localizada em relação à cidade de Araçatuba;
b) a cidade de Água Clara está localizada a oriente da cidade de Brasilândia;
c) é maior a fluidez de circulação do lado do estado de São Paulo que do estado de Mato

Grosso do Sul;
d) a cidade de Água Clara está meridionalmente localizada em relação à cidade de Santa

Rita do Pardo;
e) a cidade de Birigui está localizada a ocidente da cidade de Andradina.

7. UFRN A mais extensa das sub-regiões do Nordeste brasileiro é uma área de baixa den-
sidade demográfica e de solos rasos. Sua economia se baseia na pecuária extensiva de
corte e na agricultura tradicional.
A descrição acima se refere à(ao):
a) Meio-Norte
b) Agreste
c) Sertão
d) Zona da Mata
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8. I.E. Superior de Brasília-DF Mais uma vez volta a tona o projeto de criação do Estado
do Planalto Central. Tal projeto pretende unir parte significativa do Distrito Federal ao
Entorno, formando um novo estado. Pelo projeto, a área do Distrito Federal ficaria reduzi-
da ao  perímetro compreendido pelo Plano Piloto, Núcleo Bandeirantes, Sudoeste, Octogo-
nal, Cruzeiro, Lagos Sul e Norte, Candangolândia, Paranoá e Guará. O restante do DF, ou
seja, as outras regiões administrativas transformar-se-iam em municípios, que juntamente
aos municípios goianos e mineiros do Entorno formariam o Estado do Planalto.
Utilizando-se das informações acima e de acordo com seus conhecimentos sobre o Dis-
trito Federal, julgue os itens a seguir.
( ) Atualmente a região do Entorno é composta por municípios de Minas Gerais e

Goiás, mas que no entanto, devido à carência infra-estrutural interna, acabam utili-
zando vários serviços públicos do Distrito Federal.

( ) O projeto de criação do Estado do Planalto Central já vem sendo viabilizado pela cria-
ção da RIDE (Região Integrada do Desenvolvimento do Entorno e Distrito Federal),
que incorporou politicamente ao Distrito Federal vinte e dois municípios do Entorno.

( ) Municípios do Entorno como Brazlândia, Novo Gama, Santa Maria e Águas Lin-
das, por serem os mais pobres, seriam os mais beneficiados com a criação do Esta-
do do Planalto.

( ) As constantes ondas de violência que atingem atualmente o Distrito Federal seriam
definitivamente resolvidas, já que os delitos ocorrem exclusivamente nas Regiões
Administrativas que irão compor o novo estado.

( ) Caso seja realmente criado o novo estado – Planalto Central – sua economia será
calcada no recolhimento de impostos do setor secundário, uma vez que o atual
Entorno tem no setor industrial sua principal base econômica.

9. UFRJ A seca nordestina é um problema antigo e mau resolvido. A ineficiência oficial
na solução do caso, implica inclusive na utilização pela opinião pública de expressões
como “indústria da seca”, de cunho nitidamente crítico e desconfiado mesmo, do destino
que tem recebido os recursos públicos aplicados nessa questão regional.
Com base no que tem sido publicado sobre esse problema e com ajuda do texto, pode-se
concluir que:
a) o fenômeno da seca vem sendo politicamente explorado;
b) a seca nordestina, climaticamente inexiste;
c) a seca tem contribuído para a indústria nordestina;
d) há recursos públicos na indústria de combate à seca;
e) a industria regional é publica, e a seca é do interesse privado.

10. UFMS As diferenças regi-
onais são marcantes no
Brasil. Um dos fatores des-
sas disparidades é a  con-
centração espacial da pro-
dução industrial brasileira,
como mostram as tabelas a
seguir, com dados os Anu-
ário Estatístico do Brasil
(IBGE).
Considerando as caracterís-
ticas da população industri-
al brasileira e de acordo com os dados acima é correto afirmar que, no estado de São
Paulo,
a) aproximadamente 70% da sua população encontra-se no setor secundário.
b) encontra-se mais da metade dos estabelecimentos industriais brasileiros.
c) a média de trabalhadores por estabelecimento industrial é menor que a média no Su-

deste.
d) encontra-se mais de 1/3 da População Economicamente Ativa do Brasil empregada na

indústria.
e) possui mais estabelecimentos industriais do que a soma dos estabelecimentos dos

demais estados do Sudeste.

Estado

São Paulo

Demais estados
do Sudeste

Nº de estabelecimentos
industriais

57%

43%

Pessoal Ocupado

70%

30%

Região

Sudeste

Demais regiões

Nº de estabelecimentos
industriais

49%

51%

Pessoal Ocupado

64%

36%
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11. UFSE/PSS Considere o mapa apresen-
tado ao lado.
A partir do mapa e de seus conhecimen-
tos sobre as unidades regionais brasilei-
ras pode-se afirmar que a região:
( ) 1 é a de ocupação efetiva mais re-

cente e destaca-se, atualmente, pela
ocupação desordenada, pelos pro-
blemas ambientais e conflitos de terras;

( ) 2 concentra pouco mais de 1/4 da população brasi-
leira e apresenta, atualmente, visíveis sinais de mo-
dernização em alguns setores agrícolas;

( ) 3 encontra-se ainda muito pouco ocupada pois apre-
senta uma economia baseada na pecuária extensiva,
representa, atualmente, a principal área de emigração;

( ) 4 apresenta uma megalópole em formação e concentra a maior
parte da riqueza nacional, quer no setor industrial, quer no financeiro;

( ) 5 caracteriza-se pela presença de plantations cujas produções são destinadas à expor-
tação, sua ocupação efetiva ocorreu no século XX a partir das migrações internas.

12. UFF-RJ Observe o mapa e numere, no quadro a seguir, a coluna da direita de acordo
com a da esquerda.

Características
1. Clima semi-árido, e domínio da pecuária extensiva; baixas densidades demográficas e

graves problemas socioambientais.
2. Sub-região mais urbanizada e de maiores densidades demográficas com atividades

industriais e de serviços em suas principais cidades; latifúndios monocultores e des-
matamento em larga escala.

3. Área relativamente alta (de 500 a 800 metros),  de vegetação com características de
mata atlântica (leste) e de caatinga (oeste); expansão de latifúndios monocultores nos
tabuleiros sedimentares; presença de minifúndios policultores.

4. Agricultura tradicional dominada pela produção de algodão, cana-de-açúcar e arroz;
estrativismo nas “matas de palmeiras” (babaçu e carnaúba); clima variando do semi-
árido ao úmido.

Sub-região
( ) Zona da Mata
( ) Agreste
( ) Sertão
( ) Zona dos Cocais
Assinale a opção que apresenta a seqüência correta da numeração.
a) 2, 3, 1, 4 d) 2, 4, 1, 3
b) 3, 1, 4, 2 e) 3, 2, 1, 4
c) 2, 3, 4, 1
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13. UFSE Observe o mapa

Relacione corretamente as áreas identificadas no mapa com a ocorrência correspondente:

1

Ouro

Titânio

Diamante

Ouro

Diamante

2

Petróleo

Manganês

Titânio

Chumbo

Petróleo

3

Manganês

Chumbo

Níquel

Cobre

Cobre

4

Sal Marinho

Tungstênio

Sal Marinho

Tungstênio

Sal Marinho

a)

b)

c)

d)

e)

14. U. Salvador-BA

Análise do perfil e os conhecimentos sobre o assunto permitem afirmar:
( ) A região Amazônica apresenta estrutura geológica heterogênea e topografia vari-

ável.
( ) Os planaltos residuais, de formação geológica recente, constituem as áreas mais

acidentadas da região.
( ) A planície amazônica, periodicamente inundável, é formada por sedimentos recen-

tes, ricos em óxido de ferro e pobre em matéria orgânica.
( ) Os baixos platôs, formados por terrenos cristalinos, são também conhecidos como

planícies de inundação.
( ) Os terrenos sedimentais predominam na depressão marginal norte-amazônica.

15. UFRN O relativo sucesso de alguns projetos de irrigação vem modificado a paisagem
de algumas áreas do semi-árido nordestino, o que se reflete no(a):
a) declínio da participação da pecuária intensiva na economia nordestina.
b) expansão da produção de alimentos para o mercado interno.
c) modernização da agricultura através do uso intensivo de tecnologia.
d) redução das áreas agrícolas irrigadas em outras regiões do país.
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16. F. Integradas de Vitória-ES

O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU, mede desenvolvimen-
to e qualidade de vida, combinando indicadores econômicos e sociais dos lugares. Base-
ando-se nos dados apresentados e nos seus conhecimentos, aponte a alternativa correta:
a) O desenvolvimento econômico determina a posição da região no ranking do IDH.
b) As regiões brasileiras apresentam razoável desenvolvimento econômico e baixa qua-

lidade de vida, sendo que os indicadores sócio-econômicos pouco variam entre elas,
fato que se traduz em índices de desenvolvimento humano muito próximos.

c) Embora o valor do PIB do Nordeste seja o mais próximo do PIB do Sul, essas
Regiões ocupam os extremos no ranking nacional de IDH, apresentando rendas per
capita desiguais e, certamente, disparidades dos índices de alfabetização e expecta-
tiva de vida.

d) Há uma relação direta entre volume populacional, produção econômica e IDH.
e) Apesar de possuírem os menores PIBs regionais, o Centro-Oeste e o Norte apresen-

tam as rendas per capitas mais elevadas, pois também possuem as menores popula-
ções, fato que explica o IDH superior a 0,7, uma vez que os indicadores sociais dessas
regiões são os mais baixos do país.

17. U.F. Triângulo Mineiro-MG
A questão está relacionada ao mapa do Nordeste apresentado ao lado.
Assinale a alternativa que indica o título mais adequado para o mapa.

a) Nordeste: Principais áreas de extrativismo vegetal.
b) Nordeste: Áreas com maior índice de modernização da agricultura.
c) Nordeste: Principais áreas de cultivo de algodão.
d) Nordeste: Áreas com menor índice de população economicamente ativa.
e) Nordeste: Principais áreas de pecuária extensiva de corte.

REGIÕES BRASILEIRAS
DADOS COMPARATIVOS

População
(1995)

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Partici-
pação no

PIB

Índice de De-
senvolvimento
Humano (IDH)

11.158.998

44.974.707

66.288.059

23.128.026

10.272.650

3,24%

12,58%

62,60%

15,72%

5,86%

0,706

0,548

0,838

0,844

0,826

Dados: IBGE e IPEA/PNUD – 1996.
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18. U. Salvador-BA Oficialmente, o Brasil é dividido, pelo IBGE, em cinco regiões: Sul,
Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Sobre essas regiões, é correto afirmar:
( ) A Região Centro-Oeste, com seu clima semi-árido, foi palco, no passado, das re-

voltas conhecidas como Cabanagem e Balaiada, e, atualmente, devido ao processo
de irrigação de suas terras, lidera a produção de soja no País.

( ) A base do povoamento da Região Sul foi a imigração européia, principalmente no
Estado do Mato Grosso do Sul, o que acarretou uma cultura diferenciada nessa
parte do Brasil, baseada na miscigenação dos imigrantes europeus com os escravos
negros.

( ) A Região Norte, atualmente, atrai o interesse internacional tanto pela necessidade
de preservação ecológica de sua floresta equatorial, quando pela riqueza de sua
biodiversidade.

( ) A Região Sudeste, desde os tempos coloniais, desponta como hegemônica na eco-
nomia do País, com a mineração em Minas Gerais, que foi seguida pela riqueza do
café em São Paulo e posterior industrialização.

( ) O problema da seca nordestina, mais do que uma questão climática (na região do
Raso da Catarina se registram os mais baixos índices pluviométricos do País), é
uma questão política, alimentada pela chamada “indústria da seca”.

19. UFRJ Observando o mapa é possível identificar algumas unidades da federação dividi-
das por linhas que separam as três regiões geoeconômicas ou complexos regionais.

Uma das explicações que justifica o complexo nordestino é:
a) O norte da BA tem uma condição econômica assemelhada ao norte do ES.
b) A situação climática do sudeste do PI é a mesma do nordeste do TO.
c) As características do leste do MA se assemelham à região Amazônica.
d) O norte de MG tem condições climáticas assemelhadas ao sertão nordestino.
e) O norte de GO e o sudeste do PI têm uma área geoeconômica comum.

20. U.F. Juiz de Fora-MG

Segunda região mais industrializada do País, sua industrialização foi largamente favorecida pela
estrutura agrícola diferenciada e pela migração européia, que trouxe artífices e elementos qualificados.

Este trecho se refere à Região:
a) Norte d) Centro-Oeste
b) Sul e) Sudeste
c) Nordeste
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21. UFRN A análise dos dados da tabela a seguir permite que se conclua o seguinte:

a) O Nordeste apresenta o maior índice de mortalidade infantil e o menor de esperança
de vida, refletindo, assim, a baixa qualidade de vida de sua população.

b) A taxa de mortalidade infantil do Sul e do Sudeste é inferior à do Norte em virtude das
características do quadro natural.

c) O Norte, o Sudeste e o Centro-Oeste apresentam taxas de expectativa de vida e de
mortalidade infantil semelhantes, dadas as políticas populacionais.

d) As taxas de esperança de vida ao nascer e de mortalidade infantil das mulheres são
superiores às dos homens em todas as regiões brasileiras.

22. UFRJ O mapa abaixo retrata o projeto “Semi-Árido” da Companhia de Desenvolvi-
mento do Vale do São Francisco (CODEVASF).

A idéia consiste em “roubar” água de bacias próximas ao São Francisco, onde a incidên-
cia de seca não compromete o nível dos rios.
Desses tributários forçados, os rios Paranaíba e Grande, que inclusive correm na direção
contrária ao do São Francisco, pertencem à bacia:
a) Amazônica.
b) Nordeste.
c) Leste.
d) do Paraná.
e) do Tocantins – Araguaia.

Anuário estatístico do Brasil, 1995.

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Brasil

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER
(ANOS)-1990

Total

67,35

64,22

67,53

68,68

67,80

65,62

Homens

63,82

60,84

63,56

65,00

64,30

62,28

Mulheres

71,01

67,74

71,66

72,51

71,45

69,09

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
(%)-1990

Total

53,20

88,20

30,00

26,70

33,00

49,70

Homens

60,30

95,60

37,00

33,60

40,00

56,80

Mulheres

45,90

80,60

22,80

19,60

25,60

42,30

GRANDES
REGIÕES
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23. UFF-RJ Nos relatórios da ONU, o Rio Grande do Sul aparece como o estado de melhor
índice de desenvolvimento humano no país. Os dados estatísticos, entretanto, muitas
vezes generalizam e disfarçam as diferenças regionais internas de um estado ou de uma
sociedade.
Tratando-se, especificamente, da realidade socioeconômica do Rio Grande do Sul, pode-
se questionar os dados da ONU, pois existem diferenças profundas entre o norte e o sul
desse estado.

As diferenças aqui mencionadas e que são ilustradas pelo mapa resultam:
a) do maior investimento em infra-estruturas viárias e de energia, no norte do estado, por

parte do governo federal, com o objetivo de ampliar as exportações internacionais;
b) do crescimento acelerado econômico e social do norte do estado, em função das suas

ligações comerciais com o Mercosul e com as metrópoles regionais;
c) do gradual processo de empobrecimento do Sul do estado, em função da estagnação

da produção agrícola e industrial que aproxima seus índices daqueles apresentados
pelos estados da Região Nordeste do país;

d) do forte êxodo rural em direção aos países fronteiriços – Uruguai e Paraguai – que
vem provocando o esvaziamento demográfico e a estagnação econômica do sul do
estado;

e) do fato de as empresas argentinas realizarem maiores investimentos no norte do esta-
do, atraídas pela melhor infra-estrutura de serviços e pela melhor qualificação profis-
sional ali presentes.

RENDA FAMILIAR PER CAPITA
(Em salários mínimos)

Fonte: Folha de São Paulo, 25/07/99.
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2. 04
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4. 02
5. b
6. c
7. c
8. V – F – F – F – F
9. a

10. d
11. F – V – V – F – V

12. a
13. e
14. V – F – F – F – V
15. c
16. c
17. b
18. F – F – V – V – V
19. d
20. b
21. a
22. d
23. c
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O C E A N O  
PA C Í F I C O

O C E A N O  
PA C Í F I C O

AT L Â N T I C O

O C E A N O

O C E A N O
Í N D I C O

1. UnB-DF No ano passado, ouviu-se falar nos noticiários a respeito de terremotos, como na
Turquia, que trouxeram grandes prejuízos, tanto de vidas quanto econômicos. De fato, é
registrada no mundo, por ano, uma média de 60 a 70 terremotos considerados significan-
tes, isto é, de, no mínimo, 6,5 pontos da escala Richter.

No mapa abaixo, os pontos escuros correspondem a ocorrência de terremotos no período
de 1960 a 1988.

A partir da correlação dos terremotos com outros eventos na crosta terrestre, julgue os
itens abaixo como verdadeiros ou falsos.

( ) Tremores ou mesmo terremotos podem ocorrer em qualquer ponto da crosta terres-
tre, até mesmo nas áreas continentais consideradas estáveis.

( ) Terremotos são, essencialmente, vibrações produzidas pelo choque de ondas mecânicas que
vêm do centro da Terra, originadas pela elevada temperatura e alta pressão ali existentes.

( ) Terremotos estão associados a ajustamentos e interações no processo de manutenção
do equilíbrio tectônico das placas que formam a crosta terrestre.

( ) Apesar de vulcões e terremotos serem, ambos, fenômenos da crosta terrestre, inexiste
qualquer correlação entre as suas áreas de maior freqüência.

2. UnB-DF O solo e o subsolo são passíveis de degradação ambiental. Analisando os proces-
sos que neles ocorrem, pode-se perceber o grau de vulnerabilidade de um sistema natural.
Com relação às causas que comprometem a utilização sustentável do solo e do subsolo,
julgue os itens seguintes como verdadeiros ou falsos.

( ) A ação erosiva da água no solo ocorre quando ela, em vez de escoar superficialmente,
sem qualquer empecilho, infiltra-se para o subsolo.

( ) Comumente conhecidos como lixões, os grandes depósitos urbanos de lixo são fonte de
contaminação do subsolo, sendo que a coleta seletiva de lixo ajuda a reduzir esse problema.

( ) Substâncias químicas provenientes de indústrias podem poluir o solo, mas, felizmente,
o subsolo está a salvo desses tipos de contaminações devido à sua maior profundidade.

( ) Os agrotóxicos apresentam o risco de contaminar a água potável e de matar micror-
ganismos essenciais ao solo.

PEARSON Ian (org.). The
Macmillan Atlas of the
future.  Macmillan. 1998.
p. 14-5 (com adaptações).

E S T RU T UR A
G E O L Ó G IC A G E R A L

E D O B R A SIL

G E O G R A F IA
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3. Unicap-PE Observe atentamente a figura abaixo, onde aparecem algumas formas de rele-
vo. O que as setas estão indicando?

( ) As setas A mostram áreas de uma planície fluvial originadas por fenômenos tectônicos.

( ) As setas B indicam áreas meândricas onde ocorrem processos deposicionais.

( ) A seta C corresponde a uma área que pode ser atingida pelo transbordamento do rio,
sendo, portanto, o leito maior do rio.

( ) A área indicada pela seta D representa o antigo nível ocupado pelo rio, sendo,
assim, um terraço fluvial.

( ) As áreas indicadas pelas setas B, devido à dinâmica fluvial, são as que melhor se
prestam à construção de casas populares e ao cultivo de feijão e abacaxi.

4. U. Uberaba-MG O mapa abaixo apresenta a atual proposta de identificação das macrounida-
des do relevo brasileiro, com 3 tipos de unidades geomorfológicas, que refletem suas gêneses:
os planaltos, as depressões e as planícies.

5

5
13

1412

12

25

12

5

1

123

23

6
2 2

2

6

6

4

7

3

8

16

26

24

21

28

28

22

11 27

18

17
15

19

9

9

20

10

Correlacione as unidades geomorfológicas aos números correspondentes e depois assina-
le a alternativa que contém a ordem correta:

(05) ( ) Depressão sertaneja do São Francisco.

(10) ( ) Planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba.

(19) ( ) Planalto da Borborema.

(21) ( ) Depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná.

(02) ( ) Planaltos residuais norte-amazônicos.

a) 10, 21, 19, 02 e 05. c) 19, 02, 10, 21 e 05.

b) 02, 21, 19, 05 e 02. d) 19, 21, 10, 02 e 05.
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5. U. F. Pelotas-RS

“Terremotos não passam de acomodamentos das placas subterrâneas que revestem o planeta.
É como se um gigante se espreguiçasse durante o sono, alheio ao desastre que está causando.
Durante poucos e aterrorizantes segundos, eles destroem a ilusão humana de viver sobre terra
firme.”

(Veja, 25.08.1999 – n. 34)

O terremoto de 7,4º na escala Richter, que atingiu a Turquia em 17/08/99, foi causado por
um deslocamento de placas.

00

8

De acordo com o desenho ao lado, as placas envolvidas nesse deslocamento foram:

a) as placas da África (6) e Euroasiática Oriental (3).

b) as placas Euroasiáticas Oriental (3) e Euroasiática Ocidental (2).

c) as placas Indo-Australiana (5) e da África (6).

d) as placas Euroasiática Ocidental (2) e da África (6).

e) as placas da América do Norte e do Caribe (1) e Euroasiática Ocidental (2).

6. UFCE Na região da Chapada do Araripe, no Sul do Estado do Ceará, são encontrados
fósseis de peixes e de insetos. Sobre o processo de fossilização, considere as assertivas a
seguir:

I. É um fenômeno geologicamente recente, resultante do derramamento de lavas de an-
tigos vulcões.

II. Pode ter-se desenvolvido em lagos e mares que foram recobertos por sedimentos.

III. Desenvolveu-se em conseqüência dos fenômenos de secas climáticas que atingem a
região.

Com base nas assertivas acima, pode-se afirmar, de modo correto, que:

a) I e II são verdadeiras.

b) apenas I é verdadeira.

c) II e III são verdadeiras.

d) I e III são verdadeiras.

e) apenas II é verdadeira.

7. UFCE As rochas sedimentares constituem uma das grandes classes de rochas existentes
na crosta terrestre. Em relação à sua formação e identificação, indique:

a) Como ocorrem os seus processos de formação.

b) Três tipos de rochas sedimentares.
Assunto: Manual do Vestibulando, Programa de Geografia, II. 1.
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8. U. F. Pelotas-RS Considerando o estado do Rio Grande do Sul sob o ponto de vista geoló-
gico e econômico, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nos anúncios a seguir.

( ) Aluga-se área no Planalto Norte-Rio-Grandense para a extração do basalto.

( ) Vende-se área nos municípios de Encantado, Salto do Jacuí e Soledade para extração
de gemas, isto é, cristais de rocha que constituem pedras preciosas e semipreciosas.

( ) Compra-se área no município de Caçapava do Sul para extração de minerais metáli-
cos.

( ) Troca-se área na Depressão Central por área no Planalto Norte-Rio-Grandense para
exploração de calcário e xisto.

A seqüência correta é

a) V - V - V - F.

b) V - F - V - V.

c) V - F - F - F.

d) F - F - V - V.

e) F - V - F - F.

9. U. F. Pelotas-RS Os gêiseres são fontes de águas aquecidas por camadas de rochas mais
profundas, de natureza vulcânica, apresentando, periodicamente, erupções.

Na Islândia, o calor produzido pelos gêiseres é aproveitado para o aquecimento de estufas
— onde são cultivados até produtos tropicais — e também para o aquecimento doméstico.

A água dos gêiseres é lançada em jatos, a metros de altura, devido à grande diferença de
pressão, que eleva o ponto de ………, e ao grande aquecimento provocado ……… .

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:

a) ebulição; pelo magma

b) evaporação; pela hidrosfera

c) fusão; pela hidrosfera

d) condensação; pelo magma

e) sublimação; pela hidrosfera

10. Mackenzie-SP Na classificação do relevo brasileiro, feita pelo Prof. Jurandyr Sanches
Ross (1995), são identificados os planaltos em cinturões orogênicos, resultado de ações
tectônicas ocorridas no passado geológico, causadoras de numerosas falhas na estrutura
rochosa, e, em período geológico mais recente, atacados por processos de erosão diferen-
cial sob clima quente e úmido. Apresentam trechos de escarpas e outros de topografia
arredondada. Esse tipo de planalto está presente em trechos:

a) da região Centro-Oeste e são caracterizados pelos chapadões.

b) da região Sudeste, e apresentam “serras” cristalinas e mares-de-morros.

c) da Amazônia, onde formam tabuleiros e baixos planaltos.

d) do Sertão Nordestino, caracterizando-se pela presença de chapadas e brejos.

e) da região Sul, onde é marcado pelas “cuestas” basálticas.

11. Fatec-SP Em numerosas áreas do território brasileiro pode-se encontrar o processo de
laterização do solo, isto é,

a) o aumento da acidez do solo que afeta sua fertilidade.

b) a formação de crostas ferruginosas que impossibilita o uso do solo para a agricultura.

c) a retirada dos nutrientes orgânicos do solo devido a grande volume de chuvas.

d) a contaminação do solo pelo uso indiscriminado de fertilizantes químicos.

e) a formação de sulcos provocados pela erosão em áreas de forte declividade.
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12. U.Católica Dom Bosco-MS

A partir da análise da ilustração e dos conhecimentos sobre formação, perfil, tipos e uso do
solo, pode-se concluir:

a) A formação do solo nas regiões tropicais é muito rápida porque as altas temperaturas e
a grande amplitude térmica aceleram a desagregação das rochas.

b) A laterização do solo não afeta sua fertilidade, todavia a exploração excessiva e a utili-
zação de terraceamento provocam sua lixiviação e, conseqüentemente, o seu esgota-
mento.

c) O solo é formado a partir da ação do intemperismo físico, químico e biológico nas
rochas.

d) Os solos predominantes no Brasil são os azonais, com baixa fertilidade, boa drenagem e
horizontes definidos.

e) O horizonte A corresponde ao subsolo, é rico em minerais e pobre em matéria orgânica.

13. UEPB Identifique os perfis geomorfológicos a seguir:

rio Amazonas

terrenos sedimentares

planalto das
Guianas

terra firme

tesos

várzea várzea

tesos

terra firme
planalto
Central

500
1000

2000

vulcânico sedimentar cristalino

600 500 400 300 200 100 0 km

Rio Paraná
Guarapuava

Ponta
Grossa

Curitiba
Serra do Mar

Antonina

Oceano
Atlântico

a) Planície do Pantanal e Planalto Atlântico.

b) Planalto Meridional e Planície Amazônica.

c) Planície Costeira e Planície do Pantanal.

d) Planalto Meridional e Planalto das Guianas.

e) Planalto Central e Planície Amazônica.
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14. UFRJ Analisando o mapa ao lado, pode-se inferir
que

a) a área 1 corresponde ao Planalto Meridional, com
áreas vulcânicas e solo fértil, enquanto a área 2
corresponde à Planície Costeira, de origem sedi-
mentar.

b) a área 1 corresponde ao Planalto Central, com a
vegetação do cerrado, enquanto a área 2 corres-
ponde à área do Planalto Atlântico, formado por
rochas cristalinas.

c) a área 1 é o Planalto Guiano, rico em recursos
minerais e a área 2 é a do Planalto Atlântico, com
enorme riqueza em minerais ferríferos.

d) as áreas 1 e 2 correspondem a trechos do Planalto Brasileiro, com derramamentos vul-
cânicos e ocorrência de minerais ferríferos, respectivamente.

e) as áreas 1 e 2 correspondem a trechos do Planalto Brasileiro, ambas de origem sedi-
mentar e com ricos depósitos de carvão e petróleo.

15. UFPR Considerando a figura abaixo, que representa esquematicamente aspectos da mor-
fologia e da hidrografia terrestres, é correto afirmar:

1

2

( ) O setor do blocodiagrama assinalado pela letra C caracteriza uma depressão absoluta.
( ) A letra B indica uma porção da crosta terrestre com relevo pouco acidentado, limita-

da por superfícies mais baixas e classificada como planalto.
( ) O setor indicado pela letra A é típico de uma planície sedimentar litorânea.
( ) No setor indicado pela letra B são comuns os processos erosivos.
( ) O blocodiagrama expressa formas de relevo que podem ter sua origem e seu modela-

do tanto em fenômenos que ocorrem no interior da crosta como em fenômenos que
ocorrem na superfície terrestre.

( ) A rede de drenagem que tem suas nascentes no setor B e se dirige para o oceano classifica-
se como endorréica.

( ) O setor indicado pela letra D representa um delta.

16. Univali-SC Existe uma série de evidências de que a crosta terrestre se movimenta, provo-
cando mudanças na posição dos continentes e modificando o relevo da Terra. A primazia da
descoberta de que a crosta terrestre se movimenta deve-se ao geólogo alemão Alfred Wege-
ner que, em 1915, publicou suas idéias no livro “A Origem dos Continentes e Oceanos”.
Com relação à formação do relevo terrestre é correto afirmar:
a) O tectonismo, também denominado diastrofismo, é movimento lento, prolongado ou

não, que ocorre na crosta terrestre provocando deformações nas rochas.
b) Dos atuais 450 vulcões ativos, cerca de 75% localizam-se ao longo do litoral Atlântico,

na área conhecida como Círculo de Fogo do Atlântico.
c) O intemperismo é considerado um dos principais agentes internos de formação do relevo.
d) O relevo brasileiro apresenta como principal característica o fato de suas formações

rochosas datarem dos períodos Terciário e Quaternário.
e) Denomina-se erosão eólica a provocada pela ação química da atmosfera.

(E. ALABI, Lucci. G. O Homem no Espaço Global. 1997)

A

B

C
D

ESCALA VERTICAL: 1:50.000
ESCALA HORIZONTAL: 1:1.000.000

oceano
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17. UFCE A “Teoria da Tectônica de Placas” procura explicar a formação dos continentes e
dos oceanos bem como do relevo submarino.

Entre as proposições sobre esta teoria, considere as seguintes:

I. A Cordilheira Meso-oceânica do Atlântico é formada a partir do afastamento de duas
placas tectônicas.

II. A Cordilheira dos Andes é formada a partir do afastamento de duas placas tectônicas.

III. O vulcanismo e os terremotos podem ser conseqüências diretas da movimentação das
placas tectônicas.

Com relação às assertivas acima, é correto afirmar que:

a) apenas I é verdadeira.

b) apenas II é verdadeira.

c) apenas III é verdadeira.

d) I e III são verdadeiras.

e) I, II e III são verdadeiras.

18. Unifor-CE “Embora apresente um espaço reduzido e um território com um certo risco
sísmico, o Japão conseguiu em 40 anos criar um “modelo de desenvolvimento” e tornar-se
uma das grandes potências industriais e financeiras mundiais.”

O risco sísmico a que o texto se refere deve-se

a) à ocorrência de terrenos de estrutura geológica muito antiga.

b) à proximidade da zona de contato entre duas placas tectônicas.

c) à ausência de lençóis freáticos que diminuem os atritos entre as rochas.

d) ao deslocamento de células de alta pressão pelo arquipélago japonês.

e) ao grau geotérmico do arquipélago japonês, um dos mais altos da Ásia.

19. UFPR As grandes elevações e rebaixamentos da superfície da crosta terrestre são devidas
aos chamad do relevo, cujo motor fundamental são as pressões exercidas pelo magma na
parte superior do ma tectônica se revela com maior intensidade e freqüência nas regiões de
atrito onde as placas da c magma que vem à superfície pelos interstícios cria as mais
extensas formações do relevo conhecidas

a) falésias.

b) cordilheiras marginais.

c) dorsais oceânicas.

d) diaclasamento.

e) cadeias da costa.

20. U. E. Londrina-PR Em relação às características dos solos nas diferentes áreas continen-
tais, é INCORRETO afirmar:

a) Solos aluviais são aqueles constituídos a partir de sedimentos fluviais.

b) Os solos são resultantes dos processos de desintegração e decomposição das rochas.

c) Os solos hidromórficos estão situados em locais de grande umidade.

d) Os latossolos são solos rasos e jovens, de elevada fertilidade natural.

e) Textura, estrutura e profundidade são características importantes dos solos.
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21. Fuvest-SP As rochas mesozóicas da bacia sedimentar do Paraná ocupam extensas áreas
na região Sudeste. Em especial, sobre os ………, a pedogênese deu origem a solos com
boa fertilidade natural. Com o avanço da cultura ………, acelerou-se a devastação das
florestas primárias. Atualmente, os maiores produtores dessa cultura são os Estados de
……… e ……… .

Que alternativa completa, na seqüência correta, as lacunas do texto?

a) derrames basálticos / cafeeira / Minas Gerais e Espírito Santo.

b) derrames basálticos / cafeeira / Minas Gerais e Rio de Janeiro.

c) depósitos eólicos / canavieira / Rio de Janeiro e São Paulo.

d) depósitos eólicos / canavieira / Minas Gerais e Espírito Santo.

e) depósitos aluviais / cafeeira / Rio de Janeiro e São Paulo.

22. Fuvest-SP As legendas corretas para as fotos abaixo são:

a) I - Cadeia orogência do Terciário, com formação ligada à tectônica de placas.

II - Área de sedimentação do Cenozóico, com depósitos fluviais.

b) I - Cadeia orogênica do Quaternário, com formação ligada à ação vulcânica.

II - Área de sedimentação do Paleozóico, com depósitos eólicos.

c) I - Cadeia orogênica do Terciário, com formação ligada à ação vulcânica.

II - Área de sedimentação do Pré-Cambriano, com depósitos fluviais.

d) I - Cadeia orogênica do Quaternário, com formação ligada à ação vulcânica.

II - Área de sedimentação do Cenozóico, com depósitos fluviais.

e) I - Cadeia orogênica do Arqueozóico, com formação ligada à tectônica de placas.

II - Área de sedimentação do Paleozóico, com depósitos eólicos.

23. UFGO A disposição e as formas do relevo têm importância capital na ocupação e uso do
espaço urbano, podendo determinar as áreas mais propícias ou as impróprias para deter-
minados tipos de uso.

Sobre a influência do relevo na ocupação do espaço urbano, pode-se afirmar que:

( ) a orientação da vertente é um fator a ser observado na escolha de um terreno urbano,
pois ela influencia a insolação recebida ao longo das estações do ano;

( ) as encostas íngremes de morros e outras elevações são feições geomorfológicas indi-
cadas para edificações verticais, em virtude de sua resistência aos processos erosivos;

( ) as planícies fluviais e os fundos de vale são considerados impróprios para a ocupação
densa, pois são áreas constituídas por material inconsolidado e, às vezes, sujeitas a
inundações periódicas;

( ) os interflúvios planos ou de inclinação suave são geralmente as áreas mais adequadas
ao adensamento de construções.

Cordilheira do Himalaia - Ásia

Rio Nilo - África

I

II
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24. U.Católica-GO As grandes paisagens naturais do Brasil, tendo por base a superposição
do clima, relevo e vegetação — realizadas pelo geógrafo Ab’Saber na década de 1970 —
são denominadas domínios morfoclimáticos.

A esse respeito, podemos afirmar que:

( ) o domínio Amazônico é composto por terras baixas, climas quentes e secos e reco-
berto por florestas aciculifoliadas equatoriais;

( ) o domínio de Cerrado é composto por extensos chapadões, com clima tropical, duas
estações bem definidas — seca no verão e chuvosa no inverno — e recoberto por
cerrados e florestas ao longo dos vales fluviais;

( ) o domínio de Mares de Morros apresenta relevo amorreado, com clima quente e úmido
e recoberto por florestas tropicais, denominada Mata dos Pinhais;

( ) o domínio da Caatinga, localizada no sertão nordestino, com clima quente e seco,
apresenta-se com relevo formado pelas depressões entre a Borborema e a serra de
Ibiapaba;

( ) o domínio de Araucária, localizado no planalto meridional, com clima subtropical,
apresenta-se recoberto pela mata de araucária;

( ) o domínio de Pradarias, localizado na parte setentrional do Rio Grande do Sul, apre-
senta relevo com colinas suaves e cobertura vegetal de campos.

Unifor-CE Instrução: A questão de número 25 está relacionada ao mapa da região Nordeste
apresentado abaixo.

1

6

3

5
7

2

4

25. Unifor-CE Observe o perfil do relevo.

Chapada do
Araripe

Oceano
Atlântico

Ele é encontrado ao longo da linha

a) 1-2.

b) 3-2.

c) 3-4.

d) 5-4.

e) 6-7.
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26. UFRN Observando o mapa ao lado, a parte
mais escura indica o Planalto:

a) Central, de formação essencialmente sedi-
mentar.

b) Atlântico, destacando a formação de cha-
padas e serras cristalinas.

c) Meridional, compondo o relevo de cuestas.

d) Central, formado de planaltos cristalinos e
chapadões sedimentares.

27. UFRJ – adaptada Os vulcões causam a destruição de cidades e de vidas, mas também
podem significar fontes de recursos.

No mapa abaixo estão representadas as zonas de vulcanismo no mundo.

Trópico de Câncer

Círculo Polar Ártico

Equador

Trópico de Capricórnio

Atividades sísmicas
erupções vulcânicas

Outras regiões sujeitas a vulcanismo e terremotos

VULCANISMO E TERREMOTOS NO MUNDO

a) Explique os condicionantes da ocorrência de erupções vulcânicas no Círculo do Fogo
e nas dorsais oceânicas.

b) Apresente e explique uma possibilidade de aproveitamento econômico das áreas sujei-
tas a vulcanismos.

28. UFES Leia com atenção:

I. O solo é constituído por rocha intemperizada, ar e matéria orgânica, formando um
manto de intemperismo que recobre as rochas da crosta terrestre.

II. O solo é resultado da ação conjugada de fatores físicos, químicos e biológicos, em
função dos quais se apresenta sob diversos aspectos.

III. A camada superior do solo, também chamada de horizonte A, é a mais importante
para a agricultura, dada sua fertilidade.

IV. Os solos podem ser eluviais, quando constituídos por sedimentos oriundos da rocha
matriz, e aluviais, quando formados por agentes de transporte, tais como água e
vento.

Considerando as informações apresentadas sobre os solos, pode-se afirmar que estão cor-
retas:

a) apenas I e II.

b) apenas II e III.

c) apenas I e IV.

d) apenas I, II e III.

e) todas as informações.
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29. UFPR

“Difícil imaginar tragédia mais dolorosa e, paradoxalmente, mais banal. Terremotos não passam
de acomodamentos de placas tectônicas. É como se um gigante se espreguiçasse durante o sono,
alheio ao desastre que está causando. Durante poucos e aterrorizantes segundos, eles destroem a
ilusão humana de viver sobre terra firme.”

(Adaptado de Veja, 15/08/1999.)

Sobre esse assunto, é correto afirmar:

( ) As zonas de contato das placas tectônicas são consideradas de alta instabilidade e
nelas ocorrem mudanças locais nas formas de relevo.

( ) A cordilheira mesoatlântica, entre o continente americano e a África, é o limite entre
a placa sul-americana e a placa de Nazca.

( ) A maioria dos vulcões ativos está localizada em áreas de contato de placas tectôni-
cas.

( ) Uma das formas de medir a intensidade dos abalos sísmicos causados pelo atrito de
placas tectônicas é através da escala de Richter.

( ) A movimentação das placas não é um fenômeno isolado, mas relaciona-se a um con-
junto de movimentos que podem afetar regiões distantes, conhecido como tectônica
global.

30. U. Católica-PE As afirmativas a seguir fazem referências às rochas e aos solos encontra-
dos na crosta terrestre.

( ) As rochas ígneas intrusivas, de textura granular, originam-se em áreas profundas da
crosta terrestre e só afloraram quando as camadas que as recobriam foram retiradas
pelos processos erosivos.

( ) Algumas rochas resultam de transformações químicas sofridas por materiais que se
encontram em suspensão nas águas; são as rochas sedimentares químicas.

( ) A potencialidade agrícola dos solos revela o nível de respostas que deles poderão
advir, quando forem submetidos a diferentes tipos de utilização.

( ) As características principais dos solos decorrem exclusivamente da chamada rocha
matriz.

( ) Em face das condições climáticas dominantes, uma boa parte do Sertão é composta
por solos rasos do tipo litólicos.

31. U. Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre solos e seu uso nas atividades econô-
micas ao longo da história brasileira, pode-se afirmar:

( ) O solo do Nordeste é recente, profundo, possui perfil definido e, no Período Colonial,
foi utilizado, em toda a sua extensão, para o cultivo da cana-de-açúcar.

( ) As condições climáticas altamente favoráveis e o solo fértil do Vale do Paraíba e do
Oeste paulista fizeram emergir a cultura do café, consolidando o modelo agrário-
exportador da economia brasileira durante o Império.

( ) A expansão da lavoura canavieira, no Nordeste, aliada ao extrativismo vegetal e mi-
neral, contribuiu para priorização dada pelo governo imperial aos setores canavieiro
e minerador, no sentido de investimentos de recursos.

( ) A fertilidade do solo, o clima e a localização geográfica possibilitaram ao Brasil
tornar-se o maior produtor mundial de soja no período da República Velha.

( ) A ocupação extensiva do solo, o uso de técnicas típicas tropicais e a irrigação desor-
denada contribuíram para a ampliação do processo de desertificação.
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32. U. F. Londrina-PR Dentre as causas que tornam os solos degradados no Brasil, é correto
afirmar:

a) O solo arenoso é mais suscetível à erosão que o solo argiloso, fato comprovado na
região Noroeste do estado do Paraná.

b) Como a granulometria é o fator determinante em relação à degradação dos solos, a
presença ou não da vegetação não é importante para a sua conservação, como demons-
tram áreas que tinham primitivamente uma cobertura florestal.

c) A atuação humana não interfere nos processos de degradação dos solos quando já exis-
te uma condição predisponente como a rocha de origem.

d) Por se tratar de um país tropical, o Brasil tem solos pouco degradados. Isso não se
verifica, porém, no Rio Grande do Sul, cujos solos estão se transformando em de-
sertos.

e) A agricultura comercial, como vem sendo praticada na Amazônia, contribui de maneira
significativa para a conservação dos solos e constitui um exemplo para outras regiões
brasileiras.

33. Enem Um determinado município, representado na planta abaixo, dividido em regiões de
A a I, com altitudes de terrenos indicadas por curvas de nível, precisa decidir pela locali-
zação das seguintes obras:

1. instalação de um parque industrial.

2. instalação de uma torre de transmissão e recepção.

A B C

F

IHG

D E

Vegetação Rios Cidade Rodovia

1: 100.000

20

10

30
40 N

Considerando impacto ambiental e adequação, as regiões onde deveriam ser, de preferên-
cia, instaladas indústrias e torre, são, respectivamente:

a) E e G.

b) H e A.

c) I e E.

d) B e I.

e) E e F.

34. UFPR São formações do relevo geralmente de estrutura sedimentar, delimitadas por de-
clives onde os superam os acumulativos. O texto refere-se a

a) planaltos.

b) planícies.

c) depressões absolutas.

d) depressões relativas.

e) restingas.
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35. FGV-SP

As áreas assinaladas no mapa por X – Y – Z correspondem, respectivamente, às seguintes
unidades do relevo brasileiro:

a) Planaltos Residuais Norte-Amazônicos / Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba /
Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná.

b) Depressões Marginais Amazônicas / Depressão Sertaneja e do São Francisco / Depres-
são Periférica Sul-Rio-grandense.

c) Planaltos Residuais Norte-Amazônicos / Depressão Sertaneja e do São Francisco / Cha-
padas da Bacia do Paraná.

d) Depressões Marginais Amazônicas / Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba / Cha-
padas da Bacia do Paraná.

e) Planaltos Residuais Norte-Amazônicos / Planalto da Borborema / Depressão Periférica
Sul-Rio-grandense.

36. FGV-SP As áreas com maior porcentagem de fitomassa original, em relação ao total do
planeta, correspondem a:

a) florestas tropicais de folhas perenes / florestas temperadas / floresta boreal.

b) tundras / florestas temperadas / savanas e pastos tropicais.

c) florestas tropicais de folhas perenes / florestas tropicais de folhas caducas / vegetação
mediterrânea.

d) tundras / florestas tropicais de folhas caducas / floresta boreal.

e) savanas e pastos tropicais / florestas e arbustos tropicais / vegetação mediterrânea.

37. U. F. Santa Maria-RS

“O homem tem a capacidade de interferir na geomorfologia terrestre de forma limitada (…) É
nos fatores externos que sua atuação é marcante (…) O homem pode mudar o relevo indireta-
mente ou diretamente.”

(OLIVA, J., & GIANSANTI, R. Espaço e Modernidade — Temas da Geografia Mundial. São Paulo: Atual, 1995. p. 305.)

A partir dessa citação, assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em cada afirmativa a seguir.

( ) A expressão erosão acelerada foi criada para caracterizar a ação indireta do homem
nos processos erosivos. Um exemplo clássico dessa ação é o desmatamento.

( ) A impermeabilização do solo ocorre, com maior expressão, nas áreas urbanas. Du-
rante as chuvas, as águas, não podendo infiltrar-se no solo, formam enormes enxurra-
das provocando erosão em encostas e áreas não-impermeabilizadas.

( ) Desviando cursos de rios ou represando as águas desses rios, o homem age direta-
mente como criador de formas de relevo. Um exemplo disso é a construção da usina
hidrelétrica de Itaipu.

A seqüência correta é

a) V - F - V. d) V - F - F.

b) V - V - V. e) F - F - V.

c) F - V - F.

Adapt. da classificação de J. Ross, 1996.

X

Y

Z
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38. UFRS Observe os perfis de solo 1, 2 e 3, característicos de três dos domínios morfoclimá-
ticos existentes no Brasil.

P
ro

fu
nd

id
ad

e

30 m

Matéria orgânica

Rocha alterada

Rocha não alterada

0 m
perfil 1 perfil 2 perfil 3

Eles são, respectivamente, representações esquemáticas de solos dos domínios morfocli-
máticos

a) amazônico, da caatinga e dos mares de morro.

b) amazônico, dos mares de morro e do cerrado.

c) da caatinga, do cerrado e amazônico.

d) do cerrado, da caatinga e amazônico.

e) do cerrado, amazônico e da caatinga.

39. UFRS O mapa ao lado apresenta a cos-
ta brasileira com suas características fi-
siográficas distintas, associadas a fato-
res geográficos.

Com base no mapa acima, associe as
subdivisões da costa brasileira apresen-
tadas na primeira coluna com as carac-
terísticas fisiográficas apresentadas na
segunda coluna.

1. Costa Sul

2. Costa Nordeste

3. Costa Leste

4. Costa Norte

5. Costa Sudeste

( ) Golfão Amazônico e estuários de macromarés

( ) Rochas cristalinas da Serra do Mar e recifes de arenito

( ) Campos de dunas, falésias e recifes de arenito

( ) Ampla planície costeira, lagos e lagunas costeiras.

( ) Costões rochosos da Serra do Mar, barreiras e lagunas

A alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, é

a) 4 - 3 - 2 - 1 - 5.

b) 3 - 4 - 1 - 2 - 5.

c) 4 - 3 - 1 - 2 - 5.

d) 4 - 1 - 5 - 2 - 3.

e) 2 - 3 - 4 - 1 - 5.

BAIA DE SÃO MARCOS

A COSTA BRASILEIRA
MODIFICADO DE SILVEIRA (1964)

E CRUZ et al (1984)

CABO CALCANHAR

CABO FRIO

CABO DE SANTA MARIA

ARROIO CHUIURUGUAI

EQUADOR

TRÓPICO DE CAPRICÓNIO
OCEANO

ATLÂNTICO

COSTA NORDESTE

COSTA LESTE

COSTA SUDESTE

COSTA SUL

GUIANA FRANCESA CABO ORANGE

COSTA NORDESTE

COSTA NORTE

BAIA DE TODOS OS SANTOS

N
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40. UFCE A Geomorfologia é uma disciplina de apoio à Geografia na interpretação das con-
dições do espaço geográfico.

Neste sentido, está correto afirmar que a Geomorfologia:

a) analisa as condições de oscilações de temperatura e distribuição das chuvas.

b) avalia a qualidade e quantidade de minerais disponíveis nas rochas.

c) estuda as formas do relevo terrestre e os diferentes processos erosivos e deposicionais.

d) pesquisa as diferentes formações vegetais e sua distribuição espacial.

e) contribui para a identificação e quantificação dos mananciais de águas subterrâneas.
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E S T RU T UR A
G E O L Ó G IC A G E R A L

E D O B R A SIL

1. C-E-C-E

2. E-C-C-C

3. FVVVF

4. C

5. D

6. E

7. Solução e comentários:

a) As rochas sedimentares, como está explícito na sua própria denominação, são formadas
a partir da deposição de sedimentos (detritos ou partículas), ou seja, se formam através do
processo inicial de intemperismo seguindo-se a erosão, transporte e finalmente a deposi-
ção, onde o sedimento acumulado se transforma em rocha sedimentar.

b) O acúmulo de sedimentos em diferentes locais dá origem a diferentes tipos de rochas,
como o arenito, o calcário, o conglomerado etc.

8. A

9. A

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. F V V V V F V

16. A

17. D

18. B

19. C

20. D

21. A

22. A

23. C-E-C-C

24. F-F-F-V-V-F

25. C

26. D

G E O G R A F IA

G
A

B
A

R
IT

O
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27.  a) no círculo do fogo a ocorrência de erupções vulcânicas está associada à fusão da crosta
terrestre nas zonas de convergência de placas tectônicas. Nas dorsais oceânicas, extrava-
sando o material magmático.

b) 1 – aproveitamento agrícola,

2 – aproveitamento turístico,

3 – aproveitamento de água quente do vapor e dos gêiseres como fonte de energia.

28. E

29. V F V V V

30. V-V-V-F-V

31. F-V-F-F-V

32. A

33. C

34. A

35. A

36. A

37. B

38. D

39. A

40. C

G
A

B
A

R
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O



GEOGRAFIA - Domínios morfoclimáticos e naturais

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

1

1. UFMS A vegetação que domina o Pantanal é extremamente heterogênea, encontrando-se,
entre as espécies mais importantes economicamente, duas das quais possuem o tanino que
é utilizado na indústria do couro. As espécies vegetais de que falamos são:

a) quebracho e angico. d) buriti e araucária.

b) xique-xique e mandacaru. e) aroeira e cajueiro.
c) sisal e braúna.

2. Fuvest-SP No trajeto destacado no mapa, predominavam, até fins do século XIX, diferen-
tes tipos de vegetação original.

Assinale a alternativa que indica a seqüência correta, segundo a direção NO-SE.

0°

NO SE

a) Floresta Complexo Cerrado Mata
Amazônica do Pantanal Atlântica

b) Complexo Cerrado Mata Campos
do Pantanal Atlântica

c) Complexo Mata Campos Cerrado
do Pantanal Atlântica

d) Floresta Campos Complexo Mata
Amazônica do Pantanal Atlântica

e) Campos Complexo Mata Cerrado
do Pantanal Atlântica

D O M ÍNIO S
M O R FO C L IM ÁT IC O S

E NAT UR A IS

G E O G R A F IA
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3. UFMS Em fevereiro de 1997, a ONG norte-americana Conservation International di-
vulgou resultados sobre a biodiversidade mundial, indicando 17 ecossistemas que têm,
pelo menos, 75% de sua área vegetal já devastada. Dois desses ecossistemas estão
localizados no Brasil:

Mata Atlântica e Cerrado. Esses ecossistemas estão localizados nas áreas:

a) A Mata Atlântica localiza-se em São Paulo e Rio de Janeiro. O Cerrado abrange os
Estados de Mato Grosso e Goiás.

b) A Mata Atlântica localiza-se na Amazônia Brasileira, além de outras áreas do litoral. O
Cerrado é encontrado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

c) A Mata Atlântica localiza-se nas encostas próximas ao litoral oriental, que se estendem do Rio
Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O Cerrado abrange o Estado de Goiás.

d) A Mata Atlântica localiza-se no interior do Brasil com destaque para o Estado de Tocan-
tins. O Cerrado abrange a região Centro-Oeste, parte do interior da Bahia, Maranhão,
Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.

e) A Mata Atlântica localiza-se nas encostas próximas ao litoral oriental, que se estende
do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O Cerrado abrange a região Centro-
Oeste, parte do interior da Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Tocan-
tins.

4. U. E. Maringá-PR Sobre os aspectos físicos e biogeográficos da Europa, assinale o que
for correto.

(01) Nas porções Central, Sul e Sudeste do continente europeu, localizam-se montanhas
formadas por dobramentos recentes. Essas áreas estão sujeitas a instabilidades tectô-
nicas, podendo ocorrer terremotos ou vulcanismo. Na itália, por exemplo, destacam-
se os vulcões Etna, Vesúvio e Strômboli.

(02) Os rios europeus são, geralmente, de pequena extensão, se comparados aos grandes
rios que cortam o território brasileiro. No entanto, a navegação fluvial é importante,
graças à boa distribuição da rede de drenagem, e à interligação das bacias por meio
de canais.

(04) Os fiordes são vales glaciais que foram invadidos pelas águas do mar; são comuns no
litoral da Noruega.

(08) A corrente marítima quente do Golfo (Gulf Stream) influi no clima da porção Noro-
este da Europa, amenizando os rigores da temperatura e elevando a umidade.

(16) Ventos quentes que se originam do continente africano, no deserto do Saara, influem
no clima da porção meridional da Europa, conferindo-lhe características de aridez,
principalmente durante o verão.

(32) O clima mediterrânico apresenta invernos muito secos e verões úmidos, favorecendo
o cultivo da oliveira e da videira.

(64) A maior parte da Europa apresentava, como vegetação natural, florestas temperadas
(taiga) e florestas subpolares (tundra).

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

5. Unifor-CE Considere o texto apresentado abaixo.

“Alguns lugares do sertão são particularmente favorecidos pela umidade e pelos solos. Consti-
tuem, então, verdadeiros oásis durante todo o ano, oferecendo, por outro lado, melhores condi-
ções de resistência na ocasião das secas. Por isso mesmo, constituem focos de excepcionais atra-
tivos, fixando uma população bastante numerosa, abrigando parte dos retirantes das caatingas
nos anos ruins.”

(BERNARDES, Nilo. Estudos Avançados. n. 36, v. 13. São Paulo, Instituto de Estudos Avançados. Maio/Agosto, 1999, p. 77)

Os espaços sertanejos que apresentam as condições ambientais descritas acima são popu-
larmente designados como

a) carrascos e caatingas. d) cacimbas e açudes.

b) vazantes e baixios. e) brejos e pés-de-serras.
c) vazantes e banhados.
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Problemas ambientais

Desertificação, salinização dos solos, extração de madeira para produção de
carvão vegetal.

Desmatamento, abertura de estradas, expansão da fronteira agrícola,
construção de barragens.

Expansão da agricultura (soja, milho), retirada das matas ciliares, extração de
madeira para produção de carvão vegetal.

Retirada inicial da vegetação para aproveitamento agrícola, impermeabiliza-
ção do solo pela pastagem intensiva.

Desmatamento, expansão urbana, chuva ácida causada pela poluição do ar.

6. UECE Analise o texto abaixo com atenção.

“Nas últimas décadas a natureza vem colecionado derrotas para as queimadas, para a voracida-
de das serrarias, para a imensidão dos lagos das hidrelétricas e para as grandes pastagens.”

 (Ver. Veja, ano 32, n. 14 — 07/04/99).

Todas as afirmações abaixo são verdadeiras, EXCETO:

a) a área de que trata o texto é a Amazônia brasileira.

b) em função dos fatos relatados, a biodiversidade regional já expõe sérios problemas de dese-
quilíbrios ambientais.

c) a área de que trata o texto corresponde ao domínio da Mata Atlântica.

d) com o auxílio de imagens de satélite os desmatamentos e queimadas podem ser regular-
mente monitorados.

7. Univali-SC Com relação à cobertura vegetal original do Brasil e ao atual panorama das
florestas brasileiras, pode-se afirmar corretamente que:

a) A Mata dos Pinhais, ou Araucária, ocupa boa parte do território paraense e sulmato-
grossense;

b) A Mata Atlântica é a floresta menos devastada no território brasileiro;

c) No sul do Rio Grande do Sul predomina a paisagem dos cerrados, ideal para a pecuária
extensiva;

d) A Floresta Amazônica sofre com o desmatamento desenfreado feito principalmente por
meio de queimadas em áreas destinadas à agropecuária;

e) A Mata dos Cocais predomina ao longo do litoral brasileiro, especialmente nas regiões
Sul e Nordeste.

8. UFSE Relacione corretamente o domínio de vegetação representado aos problemas ambi-
entais que o ameaçam.

Domínio de vegetação

a) Caatinga

b) Cerrado

c) Complexo do Pantanal

d) Campos

e) Mata Atlântica

9. UEPB “Este chão sem tamanho que durante tanto tempo permaneceu calado, vazio e
quase morto, viu suas pastagens enriquecidas e suas terras corrigidas e fertilizadas.” O
texto refere-se à ocupação:

a) da campanha gaúcha com a pecuária intensiva.

b) Vale do Paraíba do Sul, com a pecuária leiteira.

c) do cerrado goiano e mineiro com o cultivo da soja e do arroz.

d) do oeste paranaense, com o cultivo da soja.

e) do Norte paranaense com o cultivo do trigo.
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10. UFMG Analise os fluxogra-
mas I e II, relativos a proces-
sos de mudanças climáticas
globais.

A partir dessa análise é incor-
reto afirmar que os dois fluxo-
gramas

a) comprovam a ocorrência de
alterações que, agindo simul-
taneamente na atmosfera,
levam a resultados opostos.

b) contemplam os efeitos re-
sultantes do desmatamento,
da rarefação da camada de ozônio e das chuvas ácidas sobre o clima regional.

c) demonstram que as atividades humanas levam a alterações na composição química da
atmosfera, o que, por sua vez, implica mudanças no comportamento energético.

d) dificultam, quando analisados em conjunto, a possibilidade de se chegar a conclusões
simples sobre o aquecimento global.

11. UFRJ A tabela ao lado repre-
senta três cidades brasileiras,
que possuem, aproximada-
mente, a mesma altitude.

Em relação aos dados anteri-
ormente apresentados, foram
feitas as seguintes afirmações:

I. A amplitude térmica da cidade III é maior do que a cidade I e menor do que a cidade II.

II. Os dados da tabela permitem afirmar que a cidade II está ao sul da cidade I.

III. A cidade I está, provavelmente, nas proximidades do equador.

Analisando a tabela e as assertivas acima, pode-se certificar que

a) está correta somente a afirmativa I.

b) está correta somente a afirmativa II.

c) está correta somente a afirmativa III.

d) estão corretas somente as afirmativas I e II.

e) estão corretas as afirmativas II e III.

12. UEPB Relacione as colunas para encontrar a ativi-
dade econômica de cada área.

(1) Meio Norte

(2) Sertão

(3) Agreste

(4) Zona da Mata

( ) Área de transição entre a Zona da Mata e o
Sertão, onde predomina a policultura.

( ) Monocultura da cana-de-açúcar e industrializa-
ção em alguns centros urbanos.

( ) A economia predominante é a pecuária extensiva de
corte.

( ) Predomina o extrativismo vegetal e agricultura de arroz.

A seqüência correta é:

a) 2  1  3  4 d) 4  3  2  1

b) 1  2  3  4 e) 1  2  4  3

c) 3  4  2  1

II

Aumento das partículas
sólidas na atmosfera

Aumento da capacidade de
reflexão/difusão pela

atmosfera

Diminuição da radiação solar
na superfície terrestre

Redução da temperatura
global

I

Aumento dos
gases estufa

Aumento da absorção
pela atmosfera da energia

emitida pela Terra

Aumento da contra-
radiação atmosférica

Aumento da
temperatura global

cidades temperatura média temperatura média precipitação total
em janeiro em julho anual (em média)

I 26,9 ºC 26,4 ºC 2.304 mm

II 24,2 ºC 12,2 ºC 1.286 mm

III 25,6 ºC 20,6 ºC 830 mm

3

2

1

4
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13. UFRJ Há uma época do ano em que as massas de ar equatoriais e tropicais se deslocam
para o Norte, atraídas pelo centro de baixa pressão formado sobre o continente asiático.
Essas massas ao passarem pelo Oceano Índico, ganham umidade, provocando chuvas tor-
renciais no sul e sudeste do continente.

A esse fenômeno denominamos

a) monções de inverno. d) chuvas de relevo.

b) monções de verão. e) chuvas orogênicas.

c) chuvas de convecção.

14. Cefet-RJ Os climas do Brasil são influenciados por cinco massas de ar. A massa de ar que
avança normalmente na direção NO-SE, provocando chuvas de verão em quase todo o
país, é a

a) Massa Polar Atlântica. c) Massa Tropical Atlântica.

b) Massa Tropical Continental. d) Massa Equatorial Continental.

15. Cefet-PR Sobre a Mata Atlântica, são feitas as seguintes afirmações:

I. O mecanismo de distribuição da umidade da Massa Polar Atlântica é o responsável
pela exuberância e diversidade dessas florestas. Os ventos carregados de umidade são
barrados, na zona costeira, por diversos acidentes orográficos, descarregando grandes
volumes de água.

II. Ao longo da história brasileira, a floresta Atlântica foi destruída para ceder lugar à
cana-de-açúcar e ao café. Hoje, este quadro é muito diferente, pois a criação de par-
ques como o da Juréia, o Marumbi e as Áreas de Proteção Ambiental, como a de
Guaraqueçaba, estão levando a floresta a se recompor e a previsão é a de que em breve
ela recuperará sua área original.

III. A floresta Atlântica é, na aparência, semelhante às matas amazônicas. É, como aque-
las, densa, com árvores altas em setores mais baixos do relevo, apesar das árvores
amazônicas apresentarem, em média, desenvolvimento maior.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

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

16. U. F. Pelotas-RS adaptada Julgue os itens abaixo.

I. O eucalipto, nativo da Mata Atlântica e amplamente cultivado no Brasil, é a árvore
com madeira de melhor qualidade para fabricação do papel.

II. A expressão “fica morro abaixo” indica-nos que, se a floresta estivesse “morro aci-
ma”, não seria possível a retirada.

III. O volume da tora, após o beneficiamento, corresponde a aproximadamente 62% do
inicial.

Está(ão) correta(s):

a) apenas as afirmativas II e III. d) todas as afirmativas.

b) apenas as afirmativas I e II. e) apenas a afirmativa III.

c) apenas a afirmativa I.

17. UFCE As savanas constituem um dos biomas mais destacados do planeta. Sobre elas,
caracterize:

a) Sua posição geográfica e principais áreas de ocorrência.

b) A fisionomia da vegetação.
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18. UFES Uma das causas da redução da cobertura vegetal na Terra é o smog fotoquímico,
produzido pela reação

a) de elementos próprios da vegetação, que, na presença da luz solar, no solstício de verão,
entram em combustão espontânea, favorecendo a ocorrência de grandes queimadas.

b) de poluentes presentes na atmosfera, que, na presença da luz solar, reagem com a água,
originando ácidos, sendo, por isso, mais conhecidos por chuva ácida.

c) de elementos radioativos, que, na presença da luz solar, têm acentuadas as suas caracte-
rísticas, contaminando solos, raízes e a cobertura vegetal.

d) de processos ligados ao vulcanismo, cujos gases liberados, na presença da luz solar,
reagem formando uma camada impermeável nas folhas.

e) de gases emitidos pelos automóveis e indústrias, que, na presença da luz solar, também
atuam nas plantas, as quais ficam mais suscetíveis a eventos naturais, como as secas.

19. UFMG Observe as figuras abaixo:

ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE CHUVA

Fonte: Magnoli e Araújo

Transpiração

Campo

Escoamento
lento

Irrigação natural

Cidade

Rápido
escoamento

Explique as interferências provocadas no ciclo hidrológico a partir da ação tanto no meio
urbano quanto no rural.

20. PUC-MG Observe o mapa ao lado.

No trajeto marcado de A para B, a al-
ternativa que apresenta a seqüência de
climas mais correta é:

a) subtropical úmido, semi-árido, tro-
pical.

b) subtropical úmido, tropical, equato-
rial.

c) tropical semi-árido, semi-árido, tro-
pical.

d) tropical de altitude, tropical, equa-
torial.

Fonte: Vesentini

CICLO HIDROLÓGICO

Energia solar

Transpiração

Evaporação

Evaporação

Chuva

Irrigação

Lençol subterrâneo

B

A

BRASIL
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21. UFPR

“No lugar do termo paisagem natural costuma-se utilizar também domínios morfoclimáticos,
devido à importância do relevo e do clima na formação de cada conjunto. Mas isso não significa
que cada conjunto seja delimitado apenas pelo clima e pelo relevo, já que há uma superposição
na coincidência entre os domínios morfoclimáticos, os fitogeográficos, os hidrográficos e os
pedológicos.”

(Modificado de VESENTINI, J. W. Brasil, sociedade e espaço. São Paulo, Ática, 1998. p. 271.)

Sobre esse assunto, é correto afirmar:

( ) No Brasil, em pelo menos dois domínios, o Amazônico e o do Cerrado, a vegetação
ainda permanece intacta.

( ) No domínio da Araucária, a ocupação foi tão intensa que a cobertura vegetal se res-
tringe a menos de 10% do que havia originalmente.

( ) No domínio dos Mares de Morros, localizado na porção litorânea do país, a unidade
fitogeográfica dominante é a Floresta Atlântica.

( ) O domínio das Pradarias, no extremo sul do Brasil, caracteriza-se por alta densidade
hidrográfica, devido às condições climáticas presentes: alta pluviosidade e tempera-
turas elevadas durante todo o ano.

( ) Existem áreas de transição entre os diferentes domínios, onde coexistem elementos
de dois ou mais domínios adjacentes.

( ) No domínio da Caatinga, o clima é semi-árido, predominando a escassez e o regime
incerto de chuvas.

22. UFPB O quadro abaixo é uma representação esquemática da Bacia Amazônica.

Com relação a essa Bacia, é correto afirmar:

a) O Planalto Brasileiro está situado ao norte da calha do rio Amazonas e possui as terras
mais elevadas do país.

b) A mata de terra firme é a área preferencial para os grandes projetos agropecuários.

c) A várzea é imprópria para a agricultura, por ser periodicamente inundada.

d) As grandes jazidas de petróleo são encontradas no embasamento cristalino.

e) A mata do igapó, a salvo das inundações, é a que menos sofre com a contaminação pelo
mercúrio empregado na lavra do ouro.

23. UFPE Nas florestas tropicais, particularmente na Floresta Amazônica, abundam plantas
que vivem apoiadas sobre árvores e arbustos. Somam centenas de espécies pertencentes a
variadas famílias. Diferem das parasitas por não retirarem nutrimento dos hospedeiros.
Estamos nos referindo às:

a) halófitas.

b) palmáceas.

c) xerófitas.

d) epífitas.

e) hidrófitas.

Mata de
terra firme Mata

da várzea Mata
do igapó

Rio
Amazonas

Solo sedimentar
recente de várzea

Embasamento cristalino

Sedimentares
de terra firme

Depósitos
terciários

Serras

N S
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24. Univali-SC

“Nenhum pesquisador fala mais da Amazônia como pulmão da Terra, só como ar condicionado
– o maior do mundo. É um serviço que a floresta presta a este pedaço do planeta, resfriando e
umidificando o clima para 20 milhões de habitantes da região, mas seu motor pode literalmente
queimar num futuro próximo [...] Esses ‘serviços ambientais’ incluem efeitos benéficos como a
fixação de gás carbônico da atmosfera e a manutenção do regime de chuvas. As áreas mais
importantes estão na parte oriental da Amazônia.”

LEITE, Marcelo. Seca ameaça Amazônia, diz cientista. Folha de S. Paulo. São Paulo, p. 3-4, 22/09/1999.

O Estado que detém maior área na Amazônia oriental brasileira é:

a) Amazonas. b) Tocantins. c) Mato Grosso. d)  Goiás. e) Pará.

25. U. Católica-PE adaptada A vegetação de caatinga ocupa uma ampla área da região
Nordeste do Brasil e vem sendo utilizada pelo homem desde antes da colonização.

Sobre esse assunto, podemos dizer que:

( ) a utilização da caatinga ainda se fundamenta em processos extrativistas para obten-
ção de produtos de origem pastoril, madeireiro ou agrícola;

( ) o modelo atual de exploração da caatinga não tem sustentação ecológica e econômi-
ca, tornando-se necessário o desenvolvimento de alternativas que propiciem a susten-
tação da degradação ambiental;

( ) a caatinga é uma formação vegetal que pode ser utilizada como alimentação pelo
sertanejo.

26. U. Católica-PE adaptada “Terra, Planeta Água”! É assim o refrão da música homôni-
ma conhecidíssima, do compositor Guilherme Arantes, na qual, de forma poética, descre-
ve a importância da água para o homem.

Sobre o tema abordado na canção em apreço, podemos afirmar que:

( ) a manutenção de uma cobertura vegetal apropriada, de preferência florestal, é essen-
cial para a conservação dos recursos hídricos;

( ) a distribuição da água na Terra se processa de uma forma homogênea e uniforme;

( ) o homem não conseguiu, ainda, provocar modificações no ciclo hidrológico;

( ) as rochas com boa porosidade e permeabilidade apresentam melhor infiltração de
água.

27. UFRS No artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo VI – Meio Ambiente
– fica estabelecida a criação, em todas as Unidades da Federação, das denominadas Uni-
dades de Conservação (UCs), como as descritas abaixo:

Associe os domínios vegetais com as características de cada Unidade de Conservação.

1. Cerrado

2. Caatinga

3. Complexo do Pantanal

4. Mata Atlântica

( ) Pertence à classificação do bioma savana, sendo ultrapassada em extensão somente
pela Floresta Amazônica. Possui fauna rica, com ema, siriema, veado-catingueiro e
onça-pintada, vivendo num ecossistema de vegetação campestre e arbustiva.

( ) Localiza-se em uma área de planície deprimida com muitos rios e lagoas. Além do
cervo, capivara e jacaré, sua fauna é rica em peixes e aves. A flora é composta por
gramíneas, capões de mata e espécies aquáticas.

( ) Devido ao intenso desmatamento, permanece com cerca de 5% da sua área original.
A vegetação é rica em árvores de grande valor comercial, como a peroba, o cedro, o
jacarandá e outras. Sua fauna possui várias espécies de mamíferos e aves.

A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna da direita, é:

a) 1 – 2 – 3 d) 2 – 1 – 4

b) 1 – 3 – 4 e) 2 – 3 – 4
c) 2 – 1 – 3
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28. PUC-RS A floresta da Tijuca está ameaçada.

Dentre as razões da devastação da floresta que cobre o Maciço da Tijuca, podemos apontar:

a) a extração de madeira para uso industrial.

b) o isolamento de algumas áreas para controle dos incêndios sazonais.

c) o avanço da especulação imobiliária e a expansão das favelas.

d) as práticas de reflorestamento e de estabilização de encostas.

e) a construção de infra-estrutura urbana para atender aos projetos de ampliação dos ser-
viços turísticos.

29. U. F. Santa Maria-RS Observe o perfil esquematizado a seguir, que representa a paisa-
gem natural nas regiões montanhosas intertropicais da América Latina.

Assinale a alternativa que indica os produtos agrícolas mais adequados e comumente cul-
tivados, respectivamente, nas faixas de altitude 1, 2 e 3.

a) fumo e sisal – banana e arroz – centeio e trigo

b) cacau e fumo – cevada e arroz – aveia e trigo

c) banana e cana-de-açúcar – milho e trigo – cevada e batata

d) algodão e batata – café e milho – cana-de-açúcar e algodão

e) milho e aveia – cevada e café – batata e milho

30. Fuvest-SP Dentre os vários aspectos que justificam a diversidade biológica da Mata Atlân-
tica, encontram-se:

I. Concentração nas baixas latitudes, associada a elevadas precipitações.

II. Distribuição em áreas de clima tropical e subtropical úmido.

III. Ocorrência apenas em planícies litorâneas, que recebem umidade vinda dos oceanos.

IV. Ocorrência em diferentes altitudes.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas.

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

31. U. E. Maringá-PR Identifique o que for correto sobre o domínio da caatinga.

(01) O domínio da caatinga, juntamente com o deserto patagônico, constituem as duas
regiões de maior aridez no território sul-americano.

(02) A vegetação, adaptada ao calor e à aridez, apresenta árvores e arbustos espinhentos e
cactáceas.

(04) Os solos são rasos e pedregosos e os afloramentos rochosos são freqüentes.

(08) Os “brejos úmidos de encosta” correspondem a áreas de maior umidade, associadas à
ocorrência de chuvas orográficas.

(16) No domínio da caatinga, predomina a decomposição química das rochas, resultando
em depósitos de sílica e de sal-gema. Este último, comum no vale do rio São Francis-
co, é aproveitado na criação de caprinos e bovinos.

(32) O sorgo e a palmatória-de-espinho são forrageiras cultivadas para alimentação do
gado, durante os períodos de secas cíclicas.

(64) A vegetação de caatinga ocorre na porção interior da região Nordeste, conhecida como
“sertão”, estendendo-se até o litoral setentrional, nessa unidade regional brasileira.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

COELHO, M. de A. Geografia Geral — O espaço natural e sócio-econômico. São Paulo: Moderna, 1992. p. 43.

NEVES ETERNAS

4 000 m

3 000 m

2 000 m

1 000 m

0 m

3

2

1

FLORESTAS
TEMPERADAS

E FRIAS
TERRAS FRIAS

TERRAS
TEMPERADAS

FLORESTAS
TROPICAIS TERRAS QUENTES



GEOGRAFIA - Domínios morfoclimáticos e naturais

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

10

32. Mackenzie-SP

A região do cerrado brasileiro ganhará um EcoMuseu, o primeiro a céu aberto do país, que
ocupará uma área de 400 mil hectares (…) o projeto surgiu em 1977 e é baseado em similares
existentes na Europa, Canadá e Estados Unidos.

(Oestado de São Paulo — 22/08/2000)

Assinale a alternativa correta sobre as características naturais do domínio do cerrado con-
forme AB’SABER:

Características Características
Climáticas Geomorfológicas

a) Ausência de período seco Terras baixas e planícies aluvionais

b) Temperaturas amenas Pequenas colinas arredondadas

c) Alternância de estações úmida e seca Chapadas e chapadões sedimentares

d) Elevadas médias térmicas todo o ano Escarpas e morros arredondados cristalinos

e) Prolongado período seco Planaltos e chapadas areníticos e basálticos

33. U. F. Santa Maria-RS No mapa do Bra-
sil a seguir, podem-se identificar os do-
mínios morfoclimáticos e fitogeográfi-
cos naturais, hoje bastante modificados
pela ação humana.

Numere os parênteses, estabelecendo a
correta relação entre cada domínio iden-
tificado no mapa e sua respectiva carac-
terística.

( ) Área de chapadões tropicais e de-
pressões interiores, com vegetação
herbácea e arbustiva e com peque-
nas árvores de troncos e galhos fi-
nos e retorcidos adaptados à estia-
gem sazonal.

( ) Área de relevo mamelonar, associ-
ado ao intemperismo químico e à
erosão em rochas cristalinas, com presença de floresta tropical úmida.

( ) Área de planaltos subtropicais, sedimentares e vulcânicos, com solos férteis na maior
parte e topos cobertos originalmente por florestas aciculifoliadas.

( ) Área de depressões intermontanas e interplanálticas, de clima quente e seco e de
solos pouco profundos, coberta por escassa vegetação arbustiva ressequida e esbran-
quiçada.

A seqüência correta é

a) VI - II - VII - V. d) III - VII - II - VI.

b) II - III - V - IV. e) IV - I - III - II.
c) VII - V - IV - III.

I

II

III

V

VI

VII

VII

VII
IV

COELHO, M. de A. Geografia Geral: O espaço natural e sócio-
econômico. São Paulo: Moderna, 1992. p. 44.
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D O M ÍNIO S
M O R FO C L IM ÁT IC O S

E NAT UR A IS
1. A

2. A

3. E

4. 31

5. E

6. C

7. D

8. D

9. C

10. A

11. E

12. C

13. B

14. D

15. C

16. E

17. Solução e comentários:

a) As savanas localizam-se em regiões de baixas latitudes, encontrando-se nos limites das
florestas equatoriais sob clima tropical quente e pouco úmido. Tem como suas principais
áreas de ocorrência o continente africano, destacando-se também o Centro Oeste brasilei-
ro, onde recebe o nome de cerrados.

b) Trata-se de uma formação campestre onde predominam arbustos de 2 a 3 metros de altura,
além de algumas árvores distribuídas em meio a uma vegetação rasteira. De acordo com a
estação, seca ou chuvosa, suas características fisionômicas mudam constantemente o seu
aspecto.

18. E

19.  Que o candidato identifique as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em
diferentes espaços e tempos, demonstrando conhecer o funcionamento da natureza em
suas múltiplas relações.

20. D

21. F V V F V V

22. B

23. D

24. E

25. V-V-F

26. V-F-F-V

27. B

28. C

29. C

30. D

31. 78

32. C

33. B

G E O G R A F IA
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1. UFMS A Terra possui uma inclinação de 23° 27’ em seu eixo, em relação ao plano da
órbita. Tal inclinação, associada ao seu movimento de rotação e translação, propicia a
incidência dos raios solares de maneira diferente sobre o globo terrestre.

Movimento de Translação

N

21 de junho 21 de dezembro

21 de março

SOL

23 de setembro

S

N

S

N

S

N

S

Sobre o movimento de translação identificado no esboço acima, é correto afirmar que:

(01) o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno de um eixo
imaginário que a atravessa de pólo a pólo;

(02) no dia 21 de março nós temos o equinócio de primavera para o hemisfério sul e o
equinócio de outono para o hemisfério norte;

(04) nos dias 21 de junho e 21 de dezembro ocorrem os dias de solstício, ou seja, quando
há máxima desigualdade na distribuição de luz e calor entre os hemisférios;

(08) os dias 21 de março e 23 de setembro, também conhecidos como equinócio, são os
dias do ano em que os raios solares estão distribuindo de forma eqüitativa, luz e calor
para os dois hemisférios;

(16) no dia 21 de junho temos o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de
inverno no hemisfério sul;

(32) no solstício de inverno, no hemisfério sul, ocorre o dia mais longo e a noite mais curta
do ano.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

2. UFSE Considere os seguintes textos sobre o clima quente e úmido da Amazônia.

I. É favorável ao crescimento de densa vegetação e à sua diversidade de espécies.

II. É responsável pela intensa lixiviação dos solos e rápido desenvolvimento de pragas e
doenças.

III. É de fundamental importância para a formação das várzeas férteis.

Sobre os textos pode-se afirmar que

a) I e II são verdadeiros, mas III é falso porque a fertilidade das várzeas deve-se aos sedi-
mentos trazidos pelos rios.

b) I e III são verdadeiros, mas II é falso porque os solos amazônicos são profundos e
portanto não sofrem os efeitos da lixiviação.

c) II e III são verdadeiros, mas I é falso porque a presença da floresta deve-se basicamente
à combinação de solo/hidrografia.

e) I, II e III são verdadeiros porque, como em outras áreas equatoriais, é o relevo que
determina as combinações entre os outros elementos naturais.

DINÂMICAD INÂ M IC A
CLIMÁTICAC L IM ÁT IC A

G E O G R A F IA
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3. UNEB Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica da atmosfera, pode-se afirmar:

01) A atmosfera absorve diretamente toda a energia solar que chega à Terra.

02) As áreas quentes ou de alta pressão, receptoras de massas de ar, recebem o nome de
ciclonais.

03) As áreas frias ou de baixa pressão, dispersoras de massas de ar, recebem o nome de
anticiclonais.

04) A circulação atmosférica é alterada pelo movimento de rotação que dá origem às
estações do ano e pela existência das massas continentais.

05) As massas de ar possuem temperatura e umidade de acordo com a região de origem,
mas, ao se deslocarem para outras áreas, modificam suas características originais.

4. U. F. Pelotas-RS

“[...] a chuva, a neve e a geada são formas de precipitações atmosféricas, assim como o orvalho
e o granizo [...].”

(VESENTINI, J. Willian e VLACH, Vânia. Geografia crítica. Vol. 1. Ática. 1998. p. 123)

Imagine-se a seguinte situação:

O serviço meteorológico informa que, para a próxima segunda-feira, a probabilidade de
fazer frio é de 27%, a de chover é de 30% e a de chover e fazer frio é de 12%, havendo uma
pequena probabilidade (8%) de ocorrer granizo.

Examine as afirmativas abaixo:

A previsão, de acordo com os dados anteriores, considera que a probabilidade de:

I. chover ou fazer frio é de 57%.

II. somente fazer frio é de 15%.

III. não chover, não fazer frio nem ocorrer granizo é de 47%.

IV. chover sem fazer frio é de 3%.

Das afirmativas acima, estão corretas:

a) I e II.

b) III e IV.

c) I e III.

d) II e III.

e) II e IV.

5. U. F. Pelotas-RS

ROMANCE DE ADAGA E TANGO
O céu se parava turvo
E o vento açoitava o pasto
Quando um janeiro já gasto
Prenunciava um temporal,
Desencilhei o bagual
E me acheguei pra o bochincho
Sedento de algum cambicho
Sem compromisso moral...

(6º Círio – 1999)

Se o clima é a variação do tempo de um determinado lugar, pode-se afirmar que a alterna-
tiva que indica, respectivamente, tempo e clima é:

a) São Paulo tem inverno chuvoso, embora, nessa estação, haja dias ensolarados.

b) Manaus é uma cidade úmida e quente, embora hoje esteja ensolarada.

c) Porto Alegre à noite apresenta tempo chuvoso, com previsões de tormentas fortes para
a madrugada.

d) Pelotas não teve chuvas a semana toda, embora o inverno, na cidade, seja chuvoso.

e) Curitiba amanheceu com céu nublado, com grandes possibilidades de chuvas esparsas.
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6. UFPE Observe atentamente o mapa a seguir e identifique os pontos A, B, C, D e E.

1) o ponto E é o que apresenta o menor valor de latitude.

2) os pontos A e B estão situados praticamente à mesma distância longitudinal de Gre-
enwich.

3) o ponto C localiza-se numa faixa de latitudes médias e de baixas altitudes.

4) o ponto D está situado numa faixa climática bastante diferente daquela onde se localiza
o ponto E.

5) o maior valor de latitude é encontrado no ponto D.

Estão corretas:

a) 1, 2, 3, 4 e 5

b) 1 e 2 apenas

c) 1, 4 e 5 apenas

d) 3, 4 e 5 apenas

e) 1 e 4 apenas

7. PUC-MG Nas serras gaúchas e catarinenses, geralmente ocorrem precipitações de neve
durante os meses de inverno, devido a:

I. uma maior maritimidade, pois quanto mais próximo do litoral, menores são as tempe-
raturas.

II. uma pressão atmosférica mais alta, em conseqüência da presença de massas de ar frias.

III. uma combinação das altitudes do relevo, com a posição geográfica em latitudes médias.

IV. uma maior intensidade de nevoeiros em função do resfriamento do ar quente e úmido,
em contato com o solo frio.

Assinale:

a) se apenas o item II estiver correto

b) se apenas o item III estiver correto

c) se os itens I e II estiverem corretos

d) se os itens II e IV estiverem corretos

8. Centro Universitário de Triângulo

A
E

B

D

C

Fonte: FERREIRA, G. M. L. “Geografia em Mapas”. Ed.
Moderna. p. 58.
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A significativa queda da pluviosidade nos meses de junho, julho e agosto, representa no
gráfico acima, está assocaida à atuação da massa de ar:

a) polar pacífica.

b) equatorial continental.

c) equatorial atlântica.

d) tropical atlântica.

e) tropical continental.
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9. U. Caxias do Sul-RS Responda à questão com base na análise das afirmativas sobre o
aquecimento da Terra e suas conseqüências, marcando V (verdadeiro) ou F (falso) nos
parênteses.

( ) O movimento de translação da Terra é o único fator responsável pelo aquecimento
diferenciado do planeta na seqüência das estações do ano.

( ) Pode-se estabelecer uma relação entre latitude e aquecimento da Terra, pois este é
determinado pela incidência solar diferenciada sobre a Terra.

( ) A vegetação latifoliada e as tundras aparecem, respectivamente, nas baixas e altas
latitudes, em decorrência da redução do aquecimento do planeta no sentido do Equa-
dor para os pólos.

A seqüência que indica a ordem correta das respostas, de cima para baixo, é

a) F - F - V

b) F - V - F

c) F - V - V

d) V - V - V

e) V - F - F

10. U. E. Maringá-PR As diferenças de temperatura do ar criam zonas de altas e de baixas
pressões atmosféricas. As diferenças de pressão, por sua vez, provocam a movimentação
do ar. Assinale o que for correto sobre a dinâmica da atmosfera, recorrendo à ilustração,
quando necessário.

(01) O número 1 corresponde a uma zona anticiclonal. O ar descendente é seco, resultan-
do em tempo estável, com pouca nebulosidade. Devido a esse fenômeno, ocorrem,
nessa faixa latitudinal da Terra, áreas com climas desérticos.

(02) O número 2 corresponde a uma zona ciclonal de forte evaporação na faixa equatorial.
O ar quente eleva-se e, com o resfriamento, condensa-se, formando nuvens e provo-
cando chuvas.

(04) Os ventos alíseos sopram das áreas de altas pressões subtropicais para as áreas de
baixas pressões equatoriais. Devido ao desvio que sofrem, no Hemisfério Norte, che-
gam ao Equador vindos de nordeste e, no Hemisfério Sul, atingem o Equador vindos
de sudeste.

(08) Os contra-alíseos são correntes de vento que se originam nas zonas temperadas, so-
prando no sentido inverso ao dos alíseos.

(16) O território norte-americano costuma ser atingido por furacões — os “twisters”. Nes-
se país, eles ocorrem principalmente no inverno, devido às correntes de jato do golfo
da Califórnia.

(32) Nas regiões litorâneas, alternam-se dois tipos de correntes locais, a saber: a brisa
marítima e a brisa terrestre. A primeira sopra durante o dia, quando o ar sobre a
superfície do mar está mais frio do que o ar sobre a superfície continental; a segunda
sopra durante a noite, quando o ar sobre o solo está mais frio do que o ar sobre o mar.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

Zona
Intertropical de
convergência

Altas
pressões
subtropicais

Altas
pressões
subtropicais

Altas pressões

Altas pressões

Baixas pressões

Baixas pressões

Baixas
pressões 2 Ar ascendente

POLO NORTE

POLO SUL

TRÓPICO DE CÂNCER

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

EQUADOR

60°

60°
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11. UnB-DF energia

energia energia

energia

biosfera

litosfera

hidrosfera atmosfera

Levando em consideração que, no diagrama acima, cada um dos círculos representa um
subsistema, julgue os itens a seguir.

(01) A atmosfera, a hidrosfera e a litosfera representam subsistemas interdependentes en-
tre si, sendo que intervenções em um deles podem repercutir nos demais.

(02) Conforme é ilustrado no diagrama, na biosfera as formas de vida são dependentes da
inter-relação existente entre os subsistemas representados.

(03) Além do Sol, existem outras fontes de energia necessárias ao funcionamento dos
subsistemas.

(04) O clima, em especial, reúne fenômenos pertinentes exclusivamente à atmosfera.

(05) O ciclo hidrológico, por tratar da água em seus vários estados físicos, corresponde,
essencialmente, à hidrosfera.

12. UFRN A “ilha de calor” é um fenômeno típico de grandes aglomerações urbanas, que
resulta do(a)

a) elevação das temperaturas médias nas zonas centrais da mancha urbana em relação às
zonas periféricas e rurais.

b) lançamento de gases tóxicos na atmosfera, favorecendo a circulação dos ventos e a
diminuição da temperatura nos centros urbanos.

c) maior incidência de ar frio sobre o ar quente nas zonas centrais, provocando a redução
do calor nas áreas centrais da cidade.

d) menor concentração de gases próximos à superfície das zonas centrais da cidade em
relação às zonas rurais e periféricas.

13. Cefet-PR Com relação à ocorrência dos processos de desertificação, assinale com “V” as
alternativas verdadeiras e com “F” as alternativas falsas.

( ) O fenômeno de expansão dos desertos independe da ação humana, pois o maior agente
provocador desse processo é o vento, com o transporte das partículas dos solos arenosos.

( ) As regiões de clima instável, com uma agricultura intensiva nos períodos favoráveis
seguida de abandono da terra seca, é um fenômeno irreversível de empobrecimento
do solo.

( ) A tecnologia de irrigação e de terraceamento dos solos está provocando uma dimi-
nuição dos desertos e áreas semi-áridas, como por exemplo em Israel e na Califórnia,
grandes produtoras de frutas.

( ) As regiões limítrofes entre o deserto e as estepes se caracterizam por um clima instá-
vel. Elas apresentam alternância de períodos de precipitação contínua e abundante e
períodos secos. São as áreas mais suscetíveis ao processo de desertificação.

( ) As savanas secas constituem uma região ecologicamente vulnerável, na qual o trabalho
destrutivo do homem é mais largamente encontrado. Nos períodos extremamente secos,
essas áreas devastadas podem se expandir e se transformar em vasta área desertificada.

Assinale a alternativa que contém a ordem correta de preenchimento das lacunas:

a)  V V F F V

b) F V F V V

c) F F V V F

d) V F V F F

e) V V V F F
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14. UFCE A figura abaixo mostra regiões (destacadas em cor escura) onde se incluem áreas
de risco quanto ao processo de desertificação no Brasil.

Com relação a este processo, é correto afirmar que:

a) é de localização zonal, uma vez que ocorre apenas em áreas tropicais.

b) decorre da conjugação de diferentes fatores de ordem natural e de formas inadequadas
de uso e ocupação.

c) ocorre apenas em áreas montanhosas, onde os processos erosivos são mais intensos.

d) é determinado unicamente por processos climáticos, como escassez de chuvas e eleva-
das temperaturas.

e) advém somente da intensa ocupação pela agricultura de produção nas regiões Nordeste
e Sul.

15. UFCE Com relação aos principais tipos de chuvas, convectivas, frontais e orográficas,
analise as seguintes assertivas:

I. As chuvas convectivas são provocadas pela ocorrência de subidas de ar quente e o
resfriamento das camadas superiores da atmosfera.

II. As chuvas frontais são causadas pelo encontro de uma massa de ar frio com outra
quente e úmida.

III. As chuvas orográficas ocorrem quando as massas de ar quente e úmido se elevam e se
resfriam nas encostas das montanhas.

Com base nas assertivas acima, é correto afirmar que:

a) I e III são verdadeiras.

b) I e II são verdadeiras.

c) II e III são verdadeiras.

d) I, II e III são verdadeiras.

e) Apenas I é verdadeira.

16. UFRJ

“(…) Espalham-se nas áreas de baixa latitude, onde predomina o clima quente e úmido. A
grande heterogeneidade das espécies vegetais é sua marca principal. É densa, tem grande con-
centração de indivíduos por unidade de área, é estratificada, pois todos os andares de vegetação
se desenvolvem em seu interior.”

Magnoli, D. — Geografia Geral e do Brasil. 1996

Essa caracterização se refere a

a) formações herbáceas e arbustivas.

b) florestas temperadas.

c) florestas equatoriais e tropicais.

d) estepes e pradarias.

e) savanas e pradarias.
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17. UFRRJ O El Niño é um fenômeno climático de conseqüências planetárias, cujo início se
dá pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico na altura da linha equatorial.

Em relação à economia peruana, a primeira conseqüência do El Niño é

a) a queda da produção pesqueira.

b) o prejuízo na agricultura em função do aquecimento das águas fluviais.

c) a redução das safras agrícolas em decorrência da seca.

d) o prejuízo na agroindústria em função da estiagem.

e) o aumento da piscicultura em decorrência do aquecimento das águas oceânicas.

18. U. E Maringá-PR Assinale o que for correto sobre o clima da região Centro-Oeste, recor-
rendo aos gráficos, quando necessário, observando que as barras indicam o volume de
chuva e as curvas, a temperatura do ar.
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(01) Observando-se os gráficos, depreende-se que a porção norte da região apresenta, no
decorrer do ano, uma pluviosidade superior à da porção centro-sul.

(02) Observando-se os gráficos, nota-se que a amplitude térmica anual é maior na porção
norte, onde é sempre superior a 25 graus centígrados, no decorrer do ano, do que na
porção centro-sul.

(04) Os gráficos indicam que a estação seca é mais prolongada na porção norte da região
do que na porção centro-sul.

(08) O centro-sul da região Centro-Oeste apresenta clima subtropical semi-úmido, com
inverno frio e chuvoso. Na porção norte da região, predomina o clima equatorial do
tipo amazônico.

(16) O orvalho ou sereno constitui um tipo de precipitação noturna, envolvendo a queda
de minúsculas gotas de água resultantes da condensação de nuvens baixas. Quando a
temperatura do ar chega a valores inferiores a zero grau celsius, essas gotículas preci-
pitam-se na forma de cristais de gelo, constituindo a geada.

(32) As chuvas convectivas são comuns nas regiões tropicais, principalmente no verão. Já
as chuvas frontais relacionam-se ao encontro de duas massas de ar, sendo uma quente
e a outra fria.

(64) Os nimbos são nuvens pesadas e baixas e, geralmente, anunciam temporais. Já os
cirros são nuvens que, diferentemente dos nimbos, ocorrem em porções mais altas da
atmosfera.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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19. U. Caxias do Sul-RS O globo terrestre é cortado por linhas imaginárias que têm a função
de possibilitar a localização de qualquer ponto em sua superfície. Essas linhas são deno-
minadas Coordenadas Geográficas.

Analise as proposições abaixo.

I. Conhecer a latitude de um ponto não é suficiente para localizá-lo. Há a necessidade do
cruzamento de duas coordenadas: a Latitude e a Longitude.

II. O meridiano de zero grau ou de referência, que passa pelo subúrbio de Greenwich, em
Londres, divide a Terra nos hemisférios Ocidental e Oriental.

III. A linha do Equador corresponde ao círculo mínimo, perpendicular ao eixo terrestre,
que determina a divisão do globo em dois hemisférios, o Meridional e o Austral.

Considerando essas proposições, em relação às Coordenadas Geográficas, é certo afirmar
que

a) apenas a I está correta.

b) apenas a I e a II estão corretas.

c) apenas a II e a III estão corretas.

d) apenas a I e a III estão corretas.

e) a I, a II e a III estão corretas.

20. Mackenzie-SP

“(…) nessa estação o anticiclone do Atlântico aproxima-se bastante do litoral do sudeste, fa-
zendo com que as altas pressões subtropicais se instalem sobre o território brasileiro. Como as
altas pressões são dispersoras de ventos, na maior parte do Brasil os ventos são de origem conti-
nental (…)”

(MOREIRA, Igor — O Espaço Geográfico)

A circulação atmosférica descrita no texto explica:

a) a ocorrência de chuvas na maior parte do território nacional.

b) a ocorrência de chuvas frontais no interior do país.

c) a ausência de um período seco característico na maior parte da Amazônia.

d) a ocorrência de fortes chuvas nas regiões Sul e Sudeste.

e) a ocorrência de uma estação seca, na maior parte do interior do país.

21. Fatec-SP Assinale a alternativa que identifica, corretamente, a localização e as caracterís-
ticas de um tipo de clima que abrange grandes áreas do Globo.

Clima

Desértico

Temperado Oceânico

Subtropical

Frio

Mediterrâneo

Localização

Regiões tropicais

Golfo do México / Caribe

Centro-sul da Ásia

Oeste da América e África

Sul da Europa

Características

Fracas amplitudes térmicas;
freqüentes tornados

Chuvas o ano todo; verões
quentes

Verões chuvosos; elevadas
amplitudes térmicas

Fracas amplitudes térmicas; alta
umidade relativa do ar

Chuvas no inverno; verões
quentes

a)

b)

c)

d)

e)
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22. UnB-DF

Lua

Lua

Terra

Sol

Com o auxílio da figura acima, julgue os itens que se seguem, relativos ao fenômeno das
marés.

( ) As marés de um determinado lugar variam sua extensão de acordo com a posição
orbital da Lua.

( ) Há ecossistemas cuja dinâmica está relacionada ao movimento das marés.

( ) Tecnicamente, é possível o aproveitamento das marés para a obtenção de energia.

23. UFRS Os ciclones são violentas perturbações atmosféricas em centros de baixa pressão.
Seus tipos mais conhecidos são os furacões e os tornados.

Com relação a essa temática, são feitas as seguintes afirmações:

I. Os furacões são tempestades que se formam nos oceanos temperados (águas frias),
em pontos com ocorrência de altas pressões atmosféricas.

II. O centro dos furacões é conhecido por “olho da tempestade”, e nele inexiste chuva, os
ventos são leves e o céu é praticamente limpo.

III. Os tornados estão associados a baixas pressões, e a sua área de ocorrência limita-se
aos continentes do hemisfério Norte.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas II e III.

24. UFRS Observe as cidades de mes-
ma altitude, identificadas pelos nú-
meros 1, 2, 3, 4 e 5 e localizadas no
continente hipotético ao lado.

Quais números representam, respec-
tivamente, as cidades com maior e
menor amplitudes térmicas anuais?

a) 1 e 4.

b) 2 e 1.

c) 3 e 5.

d) 5 e 2.

e) 5 e 3.

2 1

3

4
5

Equador

OceanoOceano
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25. UFBA

O Tempo Cada Vez Mais Imprevisível

E As Alterações do Clima Cada Vez Mais Freqüentes

Com base nas manchetes acima e nos conhecimentos sobre as flutuações do tempo e o
quadro climático do globo, pode-se afirmar:

(01) As sucessivas ondas de frio que invadiram o Sul e o Sudeste brasileiro, por ocasião do
inverno, em 1999, foram ocasionadas pelo deslocamento da zona de convergência
intertropical em direção às latitudes mais elevadas do país, provocando, assim, con-
dições de tempo mais estáveis.

(02) A ocupação desordenada das encostas da cidade do Salvador, para fins de moradia,
vem promovendo, cada vez mais, um aumento significativo das áreas susceptíveis
aos riscos ambientais.

(04) As atuais alterações no regime das chuvas, nas diversas regiões brasileiras, assim
como as baixas temperaturas registradas recentemente reforçam o conceito de que o
clima é o resultado de condições efêmeras da atmosfera, capaz de produzir grandes
contrastes espaciais ano a ano.

(08) O tempo representa a unidade de referência para o estudo do clima, enquanto este é o
resultado da sucessão habitual dos tipos de tempo.

(16) As baixas temperaturas registradas, no sul do Brasil, nos meses de inverno,
evidenciam o efeito produzido pela latitude e pela altitude, conjugado à inva-
são de massa de ar de natureza extratropical.

(32) As chuvas torrenciais que ocorrem na cidade do Salvador, no período de outono a
inverno, são do tipo convectivas, resultantes do processo de resfriamento do conti-
nente nesse período.

(64) O efeito produzido pela zonalidade assegura à maior parte do território brasileiro
a existência de duas estações do ano bem marcadas: a seca e a chuvosa.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

26. UFSE No Brasil, cerca de 50% das precipitações na região … são provenientes de evapo-
transpiração da floresta que ao ser retirada e substituída por pastagem, por exemplo,
provoca … .

Para completar corretamente a frase, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente
por

a) Meio-Norte - aumento das chuvas

b) Sudeste - aumento de temperatura

c) Sul - desertificação

d) Centro-Oeste - diminuição da temperatura

e) Amazônica - diminuição das chuvas
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27. Unifor-CE Observe o climograma abaixo
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A leitura do climograma permite afirmar que a Cidade X está situada no hemisfério

a) Sul e apresenta um clima do tipo mediterrâneo, com chuvas concentradas no inverno.

b) Sul e caracteriza-se pela ocorrência de clima tropical, com duas estações definidas.

c) Norte e apresenta um clima do tipo temperado, com chuvas concentradas no inverno.

d) Norte e caracteriza-se pela ocorrência de clima subtropical, com duas estações defini-
das.

e) Norte e apresenta um clima do tipo semi-árido, com chuvas concentradas no inverno.

28. U. F. Santa Maria-RS Observe a figura a seguir.

OCEANO 

ATLÂNTICO

Equatorial1

1

1

1

Tropical
Subtropical

Desértico
Semi-Árido
Temperado

2

2

2
2

2

3

3

3

3

4

4

4

4 4

4

5

5

5

5

5

5

66

6

6

6

As diferenças climáticas entre as áreas A e B do mapa são explicadas, principalmente,
pela(s)

a) correntes marinhas.

b) altitude.

c) maritimidade.

d) continentalidade.

e) latitude.

Tipos de climas

MAGNOLI, D. & ARAUJO, R. Geografia Geral e Brasil.
Paisagem e Território. São Paulo: Moderna, 1997. p. 188.
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29. Univali-SC

Os fenômenos climáticos do Planeta têm sido a principal causa das previsões apocalípticas que
freqüentam o apagar das luzes do milênio. No final do século X, por exemplo, milhares de pessoas
se prepararam para o fim do mundo, que chegaria no ano 1000. O Novo Testamento era a base
dessa crença catastrofista. Pessoas normalmente sensatas e calmas se entregaram a penitências,
abandonaram as suas propriedades e despediram-se dos entes queridos.”

(Demétrio Magnollo e Regina Araújo — A Nova Geografia, p. 234)

Com relação aos fenômenos climáticos é correto afirmar:

a) As temperaturas do globo variam de acordo com a latitude e a altitude, isto é, quanto
menor o grau de latitude, em geral, maior será a temperatura e quanto maior a altitude
menor será a temperatura;

b) Nas regiões litorâneas, o calor liberado pelos oceanos ajuda a manter as temperaturas
mais elevadas no verão e mais frias no inverno;

c) O clima predominante no estado de Santa Catarina é o tropical úmido;

d) O clima no Sul do Brasil é influenciado pelas Massas de Ar originárias das regiões
árticas;

e) O clima semi-árido domina boa parte do Centro-Oeste brasileiro e é responsável pela
pouca umidade do ar no período de setembro a março.

30. Fuvest-SP Assinale a alternativa que indica o climograma que corresponde a uma cidade
localizada aproximadamente a 3° Sul e 60° Oeste.
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e)

31. Unesp O El Niño é um importante fenômeno climático global, decorrente do aquecimento
de grandes quantidades de água do Oceano Pacífico e conseqüente mudança no regime
dos ventos alísios.

a) Cite duas conseqüências deste fenômeno em áreas brasileiras e nos países sul-america-
nos que praticam a pesca comercial.

b) O que é o fenômeno La Niña?
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32. Fuvest-SP Segundo dados do IBGE, em 1998, um terço do lixo coletado no Brasil era
tratado. Parte do lixo tratado, transformado em adubo orgânico, pode ser empregado na
agricultura. A técnica de tratamento que permite tal uso é a

a) reciclagem do lixo seco.

b) deposição em aterros sanitários.

c) deposição a céu aberto.

d) compostagem.

e) incineração.

33. FGV-SP

A camada de gelo do Ártico está ficando menor e mais fina, o que é comparável à perda de uma
Holanda a cada ano. Tal redução pode ter efeitos dramáticos, porque a formação dos bancos de
gelo é uma parte importante da “esteira rolante” que envia água salgada ao fundo do mar e a
impele para o Sul, permitindo o afluxo das águas quentes dos trópicos, a exemplo da Corrente do
Golfo. Os padrões de clima fazem prever que esse processo de redução continuará e, com isso,
haverá uma grande perda de convecção do mar da Groenlândia e do Labrador.

(Adapt. de Tim Radford. The Guardian. In Jornal O Estado de São Paulo, 19/04/2000.)

Do texto acima pode-se inferir que, se o efeito estufa persistir devido ao aquecimento
global, provavelmente, a longo prazo:

a) a “esteira rolante” correspondente à Corrente do Golfo — de águas quentes — que flui
do Caribe para o Norte, poderá fundir-se com a Corrente do Atlântico Norte — de
águas frias — que flui do Estreito de Behring para as Ilhas Aleutas.

b) o transporte de calor pelo oceano, partindo dos trópicos para as altas latitudes, será
muito mais rápido, pois a perda da convecção elevará muito as temperaturas médias do
Norte Europeu.

c) a transmissão de calor para as altas latitudes será mais lenta, podendo interromper a
ação da Corrente do Golfo, o que tornará mais frio o clima das regiões beneficiadas por
ela, como o Norte e o Noroeste da Europa.

d) o recuo das geleiras no Ártico será catastrófico para o Labrador e a Groenlândia, mas a
maioria se beneficiará com o aumento da água doce, sobretudo a Holanda, cujas fontes
são comprometidas pela salinização.

e) provocará, em ritmo acelerado, a separação de icebergs do continente, que flutuarão
sobre os oceanos, resfriando-os, e, como a água demora mais para aquecer, os invernos
serão mais longos e os verões mais curtos.

34. U. F. São Carlos-SP Observe o gráfico para responder à questão.
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A leitura do gráfico permite afirmar que a linha

a) I é típica de áreas temperadas, como a cidade do México, por exemplo.

b) I caracteriza o ritmo anual do clima tropical de altitude, como Campos do Jordão.

c) II é típica de áreas tropicais litorâneas, como Santiago do Chile, por exemplo.

d) III caracteriza o ritmo anual do clima subtropical, como Buenos Aires.

e) III é típica de áreas equatoriais, como Manaus, por exemplo.

Distribuição das temperaturas durante o
ano em três áreas do globo.
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35. Mackenzie-SP O regime fluvial representado no gráfico é o:
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a) pluvial tropical típico.

b) pluvio-nival.

c) temporário.

d) pluvial subtropical.

e) equatorial.

36. Mackenzie-SP

O Climograma abaixo relaciona-se corretamente com:
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a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

Características

Ausência de período seco e
pequena amplitude térmica

Amplitudes térmicas muito
acentuadas

Médias térmicas elevadas e
período seco no verão

Baixos índices pluviométri-
cos na maior parte do ano

Baixas temperaturas e
intensas precipitações ao

longo do ano
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IV

V

Tipo climático

Temperado Oceânico

Temperado Continental

Temperado Mediterrâneo

Semi-Árido

Frio Úmido

Área de ocorrência na Europa

Fachada Atlântica

Porções Central e Oriental

Porção Meridional

Interior do continente

Extremo Norte
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GEOGRAFIA - Dinâmica climática

31. a) A de águas mais quentes que a média na costa pacífica equatorial da América dificulta
a ocorrência normal da ressurgência (deslocamento das águas mais profundas que são
frias e ricas em nutrientes), grande atraidora de cardumes de peixe. Com isso ocorre gran-
de diminuição da pesca na região, afetando muitos países pesqueiros como o Peru, o Chile
e o Equador. No Brasil, os efeitos mais gerais são estiagens mais acentuadas com secas no
Nordeste e maior incidência de chuvas no Sudeste e Sul.

Com a manifestação do El Niño, os invernos costumam apresentar “menos frio” que o
normal.

b) O fenômeno climático chamado La Niña e o El Niño são ocorrências que levam a
mudanças climáticas, relacionadas à alteração das temperaturas e da direção das águas
mais superficiais no oceano Pacífico (La Niña, mais frias e El Niño, mais quentes) entre a
costa da América do Sul e terras mais equatoriais da Ásia e da Oceania.

32. D

33. C

34. E

35. A

36. C
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1. UFMS Considerando as bacias hidrográficas do Paraná e Paraguai em território Sul-mato-
grossense, é correto afirmar que:

(01) a intensificação do processo de urbanização com o aumento da área impermeabiliza-
da do solo diminui o processo de infiltração da água das chuvas no solo, acelerando
sua chegada aos rios principais, aumentando a possibilidade de ocorrência de proces-
sos erosivos nos mesmos;

(02) o aproveitamento econômico do espaço rural deve considerar a preservação de matas
galerias e a construção de curvas de nível para diminuir a carga de sedimentos nos rios
que fluem para a Planície do Pantanal, a fim de preservar a fragilidade desse ecossistema;

(04) a Bacia do Rio Taquari passa por um processo de assoreamento devido à mecaniza-
ção das atividades agrícolas realizadas em parte de sua bacia e à não-preservação de
matas galerias em seus afluentes;

(08) a fronteira com o Estado de São Paulo faz o Estado de Mato Grosso do Sul compar-
tilhar seus recursos hídricos na geração de energia, como é o caso da construção das
usinas hidrelétricas de Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera, no curso do Rio Paraná;

(16) considerando as condições necessárias para a construção de hidrelétricas, a Bacia do Rio
Paraguai é a que apresenta melhores condições, se comparada com a Bacia do Rio Paraná.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

2. UFPB O Orçamento Geral da União, previsto para o ano 2001, reservou para as obras de
transposição do rio São Francisco, o montante de 300 milhões de reais. Entretanto, esses
recursos não incluem o custeio de medidas para revitalização do rio, como:

a) revegetação com espécies nativas nas margens do São Francisco e de seus afluentes.

b) construção de novas hidrelétricas nos trechos mais acidentados.

c) criação de peixes exóticos, como o tucunaré.

d) reflorestamento com eucalipto nas terras situadas ao longo do rio.

e) incentivo ao estabelecimento de núcleos de povoamento nas suas margens.

3. PUC-RS

Na representação da ação destrutiva da costa brasileira abaixo, as setas de números 1, 2 e
3 indicam, respectivamente:

a) (1) esgoto, (2) óleo e (3) metais
pesados.

b) (1) degradação dos manguezais,
(2) riscos de poluição por pro-
dutos petroquímicos e (3) polui-
ção por esgoto urbano.

c) (1) poluição por vinhoto, (2)
chorume e (3) riscos de polui-
ção por vazamentos de oleodu-
tos e Petroquímica.

d) (1) aterro sanitário, (2) óleo e
metais pesados e (3) ocupação
urbana.

e) (1) aterros portuários, (2) lotea-
mentos clandestinos e (3) esgo-
to urbano-industrial.

1
1

H ID R O G R A F IA

G E O G R A F IA
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4. U. de Salvador-BA

I

II

III
IV

A leitura do mapa e os conhecimentos sobre a importância dos oceanos e mares na vida do
homem permitem afirmar:

( ) I identifica o mar em torno do qual se desenvolveram as duas principais civilizações
da Antigüidade Clássica.

( ) II corresponde ao Oceano Atlântico, que possui uma cadeia de montanhas denomi-
nada Dorsal do Atlântico, sendo emersos seus picos mais elevados, formando ilhas,
como as Canárias, Cabo Verde, Açores e Madeira.

( ) II representa o oceano que, através da Expansão Ultramarina dos séculos XV e XVI,
se tornou o mais importante eixo comercial da civilização ocidental na Idade Moder-
na.

( ) III corresponde ao Oceano Índico, o mais tropical de todos, que banha os continentes
asiático, africano e australiano.

( ) IV indica o oceano que banha as regiões cobiçadas pelos europeus, no início da Idade
Moderna, devido à sua produção de especiarias, indispensáveis ao comércio interna-
cional da época.

( ) IV corresponde ao Oceano Pacífico, o maior de todos, com grande número de ilhas
vulcânicas e cercado por uma região sujeita à ação do diastrofisma.

5. U. F. Santa Maria-RS

“No subsolo da América do Sul, há um imenso reservatório de água pura, com mais líquido do
que o existente em todos os rios do mundo. Essa fonte valiosa precisa ser protegida para servir ao
futuro.”

(Superinteressante, julho 1999, p. 62-67.)

O texto refere-se ao manancial subterrâneo conhecido como “Aqüífero Guarani” ou “Aqü-
ífero Gigante do Mercosul”. Sobre esse assunto, marque verdadeira (V) ou falsa (F) em
cada afirmação a seguir.

( ) A camada de rocha porosa, que armazena a água da chuva, é arenito, de origem
eólica, da formação Botucatu e pertencente à bacia sedimentar do Paraná.

( ) A camada arenítica está encoberta por rochas vulcânicas da formação Serra Geral,
estendendo-se por seis estados brasileiros, além de parte da Argentina, Uruguai e
Paraguai.

( ) O arenito pode ser encontrado até a 1000 metros de profundidade e, quando aflora à
superfície, é utilizado para fabricar lajotas e pisos, o que certamente afeta o potencial
e a qualidade do aqüífero.

A seqüência correta é

a) V - F - V.

b) V - V - F.

c) F - F - V.

d) F - V - F.

e) V - F - F.
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6. U. F. Santa Maria-RS Devido à grande extensão territorial e aos tipos de clima do Brasil,
a hidrografia brasileira apresenta as seguintes características:

I. Há rios teporários, mas predominam os rios perenes, em função dos regimes pluvio-
métricos.

II. Todas as bacias hidrográficas são exorréicas, e predominam rios de planalto em áreas
de grande índice pluviométrico.

III. A maioria dos grandes rios deságua no Oceano Atlântico e possui foz em delta.

IV. O Brasil não possui lagos tectônicos, mas lagos de várzea e lagoas costeiras formadas
por restingas.

Estão corretas

a) apenas I e II.

b) apenas I e III.

c) apenas II e III.

d) apenas III e IV.

e) apenas I, II e IV.

7. UFGO A rede hidrográfica brasileira — muito rica em rios, mas pobre em grandes lagos
— reflete as condições de umidade, estrutura geológica e relevo do território nacional. E
sabe-se que:

( ) o regime de alimentação dos rios brasileiros é basicamente pluvial, isto é, dependente
das chuvas;

( ) os rios brasileiros são predominantemente de planície, com amplo potencial para sua
utilização como hidrovias para o transporte de cargas;

( ) o padrão da drenagem brasileira é o exorréico (desaguando no mar) e a grande maio-
ria dos rios é perene (há fluxo de água durante todo o ano);

( ) há uma estreita relação entre a presença das usinas hidrelétricas e as bacias hidrográ-
ficas que drenam áreas planálticas, embora esse não seja o único critério para sua
localização.

8. UFRN Um número considerável de rios que atravessam as grandes metrópoles dos países
desenvolvidos foi poluído, devido, principalmente, a resíduos químicos.

Alguns países conseguiram reverter esse processo de poluição através do(a)

a) controle do desmatamento ao longo das margens dos rios.

b) instalação de filtros em todas as indústrias, para eliminação de poluentes sólidos, e
monitoramento do uso de pesticidas.

c) tratamento de toda a bacia hidrográfica à qual pertence cada um dos rios.

d) tratamento dos esgotos industriais e urbanos e do controle do uso de agrotóxicos.

9. PUC-PR – ( adaptada) A importância do porto de Paranaguá para a economia do Estado
do Paraná, na década de 1990, é definida pela alternativa:

a) à sua boa situação geográfica (do porto de Paranaguá) que atrai ferrovias e rodovias de
escoamento formando anel rodoferroviário do Estado, interligadas com Santa Catarina.

b) aos custos portuários baixos e excelente estrutura de armazenagem.

c) à situação geográfica da região metropolitana de Curitiba, próxima ao litoral.

d) ao tipo de produção agrícola voltada para a exportação implantada no Estado.

e) aos investimentos realizados pelo governo estadual no setor industrial, transformando o
Estado em primeiro pólo industrial do Mercosul.
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10. UFPE

“O Rio São Francisco tem sido uma presença constante na vida nacional. Inicialmente, ele foi a
grande via fluvial que ligava áreas do centro do Brasil à porção litorânea do Nordeste, tendo sido
palco de lutas entre indígenas e colonizadores pela conquista e posse da terra, onde se traçaram
os caminhos de gado”

(Manuel Correia de Andrade — Jornal do Commércio, 10/9/2000)

Sobre o tema referido no texto, não podemos dizer que:

a) O principal rio da bacia do São Francisco, embora esta se situe inteiramente no domínio
morfoclimático do semi-árido, tem um regime fluvial permanente.

b) O Projeto de Transferência de águas do São Francisco visa beneficiar bacias de rios
intermitentes dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco.

c) O rio São Francisco serviu como caminho de bandeirantes e pioneiros que se desloca-
ram de São Paulo para combater os índios na “guerra dos bárbaros”.

d) O São Francisco, em face das características geomorfológicas dominantes ao longo da
maior parte do seu percurso, pode ser tido como um “rio de planalto”.

e) O Projeto de Transferência do São Francisco está localizado em trecho não navegável
do rio, não afetando a navegabilidade da área entre Pirapora e Petrolina.

11. U. F. Santa Maria-RS

MAGNOLI, D. & ARAUJO, R.
Geografia Geral e Brasil. Paisagem e
Território. São Paulo: Moderna, 1997.
p. 231.
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A figura esquematiza o ciclo hidrológico. Os números 1, 2 e 3 representam, respectiva-
mente, os processos de

a) fluxo fluvial - escoamento - retenção.

b) escoamento - fluxo fluvial - infiltração.

c) evaporação - infiltração - fluxo fluvial.

d) transpiração - percolação - absorção.

e) absorção - retenção - interceptação.



GEOGRAFIA - Hidrografia

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

5

12. U. F. Santa Maria-RS Observe e compare os dois mapas do Brasil a seguir.
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BRASIL — Hipsometria e Hidrografia BRASIL — Bacias Hidrográficas

VESENTINI, J. W. Brasil: Sociedade e Espaço. Geografia do
Brasil. São Paulo: Ática, 1999. p. 266. MAGNOLI, D. & ARAUJO, R. Geografia Geral e Brasil.

Paisagem e Território. São Paulo: Moderna, 1997. p. 297.

Assinale a alternativa correta.

a) Os divisores d’água setentrionais da Bacia do Paraná são as serras da Canastra e do
Espigão Mestre.

b) A Bacia do Tocantins tem como divisores d’água, ao sul e ao sudeste, as serras de
Caiapó e Espinhaço, respectivamente.

c) A oeste da Bacia do Leste, os principais divisores d’água são a Serra Geral e a Serra da
Mantiqueira.

d) As serras do Espigão Mestre e Espinhaço são os divisores d’água da Bacia do São
Francisco, a oeste e leste, respectivamente.

e) A Bacia do Nordeste tem como divisores d’água, ao sul, as serras do Espigão Mestre e
da Borborema.

13. UFMS A figura ao lado
indica etapas do ciclo da
água na natureza:

Certos aspectos relaciona-
dos ao ciclo hidrológico,
normalmente não indica-
dos nos esquemas, podem
ser deduzidos pela integra-
ção ou transposição de in-
formações pertinentes.
Considere as seguintes
afirmações:

I. A dinâmica do ciclo hidrológico independe da energia solar.

II. Nas cidades, o ciclo da água sofre interferência das construções e da pavimentação, a
ponto de ocorrerem enchentes ou inundações.

III. Os animais não têm participação no ciclo da água na natureza.

IV. A interceptação da água precipitada e sua taxa de infiltração no solo são menores
nas áreas desmatadas.

Em relação ao ciclo da água, estão corretas apenas as afirmações

a) I e IV. d) II e III.

b) III e IV. e) II e IV.

c) I e II.

Degelo Precipitação

Rios

Evaporação

Transpiração

Evaporação

OceanoFluxo
Subterrâneo

Fluxo
Subterrâneo

Infiltração

Lagos

Modificado de MOLEN, Van der Y. Currículos de Estudo de Biologia, E.P.U., 1991.
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14. UFSE Analise as proposições que seguem:

( ) Os rios exercem intenso trabalho como agente modelador do relevo terrestre.

( ) Os rios, ao escavarem seus vales, podem encontrar rochas de diferentes graus de
resistência, tornando-os mais ou menos profundos.

( ) A existência de quedas d’água está relacionada à movimentação das placas tectô-
nicas.

( ) No baixo curso do rio predominam os processos erosivos, fato que é confirmado pela
presença de inúmeros meandros.

( ) O desmatamento das margens dos rios é responsável pelo assoreamento do leito flu-
vial, o que provoca grandes cheias.

15. U. E. Pelotas-RS Observe o texto abaixo:

“Quando comparamos os rios de planalto e os rios de planície, podemos dizer, de modo geral,
que “os rios de planalto dificultam a navegação, devido às quedas d’água, mas viabilizam a pro-
dução de energia elétrica; e os rios de planície dificultam a produção de energia elétrica mas
facilitam a navegação.”

(ADAS, Melhen. Panorama Geográfico do Brasil. 3. ed. São Paulo. Moderna, 1998. p. 310)

O gráfico a seguir mostra o perfil longitudinal de dois rios.

0

50

100

150

200

250

3.700 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000

2

Rio Paraná  1

Rio Paraguai  2

A
lt

u
ra

 e
m

 m
et

ro
s

so
b

re
 o

 n
ív

el
 d

o
 m

ar

Dist. em Km

126,0 116,5 105,0 97,5 90,0 78,5 70,0 55,0 49,0 42,5

290,0 230,0 190,0 175,0 78,3 72,0 64,2 42,5
56,6 41,0100,0

S
E

T
E

 L
A

G
O

A
S S. LUÍS DE

CÁCERES
Confluência
do R. Cuiabá

DESCALVADOS
CORUMBÁ BAHIA

NEGRA CONCEPSION

ASSUNCIÓN DALMÁCIA

Foz do
R. Lapa

Fo
z 

d
o

R
. T

ie
tê

Fo
z 

d
o

 R
.

P
ar

an
ap

an
em

a

S
al

to
 d

as
S

et
e 

Q
u

ed
as

P
o

n
te

M
en

d
es

Fo
z 

d
o

 R
. I

g
u

aç
u

Lo
s 

P
ih

ae
re

s

P
O

S
A

D
A

S

R
áp

id
o

s 
d

e 
A

g
ip

é

C
O

N
FL

U
Ê

N
C

IA
C

O
R

R
E

N
T

E
S

Fonte: Ney Rodrigues Innocêncio, Hidrografia, in IBGE,
Geografia do Brasil, Região-Oeste, p. 98

De acordo com esses dados, pode-se dizer que:

a) nada se pode afirmar a respeito da altura sobre o nível do mar dos rios em questão, pois
o gráfico não utiliza escalas compatíveis.

b) a altura sobre o nível do mar do rio Paraná é mais de 250 m, o que faz com que não
seja adequado à produção de energia elétrica, mas seja um rio facilitador da nave-
gação.

c) os dois rios – Paraná e Paraguai – são propícios à navegação, por serem rios de pla-
nalto, e o gráfico mostra que o rio Paraná está a uma altura de 300 m sobre o nível do
mar.

d) não podemos identificar que rio – Paraná ou Paraguai – possui maior altura sobre o
nível do mar, comparando os dados mostrados no gráfico.

e) a altura sobre o nível do mar do rio Paraguai é de 250 m, o que faz com que ele não
seja muito adequado à produção de energia elétrica, mas seja um rio facilitador da
navegação.
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16. PUC-RS INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no desenho abaixo, que represen-
ta esquematicamente uma bacia hidrográfica.

A alternativa que apresenta a correlação adequada entre os elementos representados na
figura e a numeração de 1 a 5 é

a) 1-nascente

2-delta

3-curso inferior

4-divisor de águas

5-curso médio

b) 1-delta

2-nascente

3-divisor de águas

4-afluente margem direita

5-curso inferior

c) 1-estuário

2-afluente

3-foz

4-curso inferior

5-divisor de águas

d) 1-delta

2-nascente

3-curso superior

4-afluente margem esquerda

5-curso inferior

e) 1-estuário

2-cabeceira

3-curso superior

4-afluente margem direita

5-eclusa

43

2

5

1

2

3

2
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P O P U L A Ç Ã O E
D INÂ M IC A

D E M O GR Á F IC A
1. U.Católica Dom Bosco-MS

Com base na análise da ilustração e nos conhecimentos sobre a violência no País, pode-se
afirmar que:

a) A grande manifestação contra a violência em São Paulo dirigiu-se apenas ao governo
do Estado, já que o problema é específico, não se constituindo uma preocupação para
outras unidades federativas, onde a criminalidade é bem reduzida.

b) As pesquisas têm demonstrado que a violência ocupa lugar de destaque na preocupação
da população brasileira, entretanto as medidas tomadas não têm conseguido efetiva-
mente solucionar o problema da corrupção e da violência no País.

c) Houve uma redução significativa da violência em todas as capitais, com o aumento da
vigilância nas fronteiras do Brasil, o que reduziu a ação dos narcotraficantes no territó-
rio nacional.

d) Todos os governadores da Região Sul do País reuniram-se e, em conjunto, levarão o
assunto para a Assembléia Legislativa, solicitando que se reformulem as leis brasilei-
ras, a fim de se resolver a violência urbana.

e) O Ministério da Justiça realizou uma pesquisa no sentido de detectar a origem da vio-
lência no País, chegando à conclusão de que ela é resultante do alto crescimento demo-
gráfico, o que impossibilita a solução do problema.

Relaxe!
É só contra

assalto à mão
armada!

G E O G R A F IA
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2. UFRN A partir da década de 70, a população brasileira tornou-se predominantemente
urbana. Dentre outros fatores, contribuiu para essa realidade o(a)

a) aparecimento das agrovilas.

b) surgimento de superpopulação no meio rural.

c) diversificação do mercado urbano, possibilitando a absorção total da mão-de-obra rural.

d) deslocamento da mão-de-obra rural para as cidades, em virtude da modernização da
agropecuária.

3. Facic-Ba Num sistema econômico capitalista, a principal causa das migrações populacio-
nais está associada

01) à atração que a cidade exerce, devido à grande oferta de emprego nos grandes centros
urbanos.

02) à procura de uma melhor alternativa de vida.

03) ao glamour das cidades, principalmente nos grandes centros de lazer.

04) à maior oferta de moradia, principalmente na periferia dos grandes centros urbanos.

05) ao desenvolvimento econômico e industrial, que ocorre no mesmo modo em todos
os centros urbanos.

4. U. Triângulo-MG Brasil: taxas de natalidade e de mortalidade (0/00)

* estimativa

Fonte: ADAS, M. Geografia. Ed. Moderna. V. 2, p. 20.

A interpretação dos dados apresentados acima nos permite concluir que a população brasi-
leira, a partir das décadas de 80 e 90, atingiu um estágio de transição demográfica:

a) potencial.

b) inicial.

c) concluída.

d) avançada.

e) em curso.

5. Unifor-CE “Uma coisa importante a ter em conta é que a mortalidade infantil não decorre
tanto da seca. Recentemente, cidades do Ceará reduziram a mortalidade infantil conside-
ravelmente com medidas muito simples. Bastou tratar a água, que era poluída…”

A leitura do texto permite concluir que

a) as condições físico-geográficas têm importância fundamental para a população
sertaneja.

b) as calamidades naturais, dentre as quais a seca, afetam indistintamente as crianças nor-
destinas.

c) os principais causadores da mortalidade infantil podem ser encontrados nos locais com
maiores índices de poluição atmosférica.

d) a ampliação das condições de infra-estrutura possibilita a melhoria das condições de
sobrevivência da população.

e) os problemas naturais continuam sendo determinantes para boa parte da população
nordestina.

taxa de taxa de crescimento
natalidade mortalidade  natural

1941-1950 43,5 19,7 23,8

1951-1960 44,0 15,0 29,0

1961-1970 37,7 9,4 28,3

1971-1980 35,0 9,0 26,0

1981-1990 26,0 7,0 19,0

1991-2000* 24,0 7,0 17,0
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6. U. F. Santa Maria-RS

“A fome é talvez a expressão mais dolorosa e cruel da violência social.”
OLIVA, J. & GIANSANT, R. Espaço e Modernidade – Temas da Geografia Mundial. São Paulo, Atual, 1995. p. 227.)

A partir dessa afirmação, assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em cada afirmativa a seguir:

( ) Na África, milhões de pessoas estão à beira da morte, por fome, epidemias ou violên-
cia das guerras.

( ) nas últimas décadas, considerável parcela dos latino-americanos está na faixa de po-
breza. São legiões de famintos no nordeste do Brasil e nas grandes metrópoles brasi-
leiras, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, na Nicarágua, entre outros países.

( ) No Continente Asiático, a fome concentra-se principalmente na Índia, Bangladesh,
Paquistão e nos países da península Indochinesa.

( ) Muitos países do mundo subdesenvolvido são grandes produtores de alimentos. Pos-
suem altos índices de concentração de renda e de terras. No entanto, para o mercado
interno resta a fome, uma vez que sua produção destina-se à exportação.

A seqüência correta é:

a) V – F- V – F.

b) V – V – F – V.

c) F – V – F – F.

d) F – F – V – F.

e) V – V – V – V.

7. UFMS Observando as pirâmides etárias a seguir consideraríamos que:

Idades

80
75-79
70-76
65-69
60-64
55-58
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-11

8-9
0-4

4 2 0 2 4 8 6 4 2 0 2 4 6 8

I II

Homem

Mulher

a) A estrutura etária e de sexo da pirâmide I, é típica de países europeus que no período
colonial exploraram os países latino-americanos, africanos e parte do continente asi-
ático.

b) A pirâmide II é típica de países pobres como os países africanos, sul-americanos e do
oriente médio.

c) As duas pirâmides representam estruturas de países com populações mais adultas do
que de jovens de até 20 anos.

d) A pirâmide I, é típica de países desenvolvidos que tem investido numa política de ex-
pansão demográfica.

e) A pirâmide I, é de país socialista e a II é de país capitalista desenvolvido.



GEOGRAFIA - População e dinâmica demográfica

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

4

8. UnB-DF

A partir dos dados contidos na tabela acima, julgue os seguintes itens, relativos a aspectos
geopopulacionais brasileiros.

( ) A diminuição da participação da população infantil no percentual populacional total
relaciona-se com a diminuição das taxas de fecundidade.

( ) A evolução populacioal está caracterizada pela redução das taxas de crescimento em
todos os grupos etários.

( ) As mudanças expressivas pelas quais vem passando o padrão demográfico brasileiro
ocorrem com a mesma intensidade em todas as regiões do país.

( ) Combinada com uma alta taxa de natalidade, a redução das taxas de mortalidade tem
como resultado a redução da taxa de crescimento populacional e o aumento da pro-
porção de idosos no país.

9. U. Católica-PE A população se reparte de forma heterogênea sobre a superfície terrestre. Algu-
mas áreas são superpovoadas, outras, ao contrário, apresentam densidade demográfica muito
baixa ou até são, praticamente, despovoadas. Isso se deve a fatores econômicos e naturais.

Dentre as áreas onde se encontram grandes concentrações populacionais, podemos assinalar:

( ) Extremo Oriente;

( ) Sudeste Asiático;

( ) Europa Centro-Ocidental;

( ) Ásia Central Russa;

( ) Porção Norte do Canadá.

10. U. Católica-PE

“É verdade, naturalmente, que o crescimento populacional implica necessariamente um ônus
para qualquer economia, se não por outras razões, ao menos porque os seres humanos vêm a
este mundo primeiro como consumidores e só mais tarde como produtores. Mas seria loucura
parar neste ponto de análise”.

(Paul Singer - Dinâmica Populacional e Desenvolvimento)

Sobre esse tema abordado pelo autor, podemos dizer que:

( ) a população dos países subdesenvolvidos cresce em ritmo mais acelerado que a dos
países desenvolvidos;

( ) os adeptos da teoria de Malthus defendem que, quando a população não é detida por
algum obstáculo, cresce em progressão goemétrica e os meios de subsistência, em
progressão aritmética;

( ) no Brasil, em face da redução da taxa de mortalidade infantil, o crescimento vegeta-
riano da população tem aumentado consideravelmente;

( ) os neomalthusianos defendem que o crescimento populacional acelerado dos píses
subdesenvolvidos é um grande obstáculo ao crescimento econômico, pois tornam-se
necessários grandes investimentos sociais;

( ) a análise da questão da fome pressupõe a abordagem de fatores naturais, políticos,
sociais, culturais e econômicos.

Fonte: Censo demográfico de 1980 e dados projetados.

Taxas de crescimento de alguns segmentos populacionais brasileiros – 1980/2000

proporção taxas de crescimento

Segmentos populacionais (em %) (em%)

1980 2000 1980/85 1995/2000

infantil (0–4 anos) 14,4 10,0 –0,5 0,2

escolar (5–14 anos) 24,4 19,2 1,7 –0,1

em idade ativa (15–64 anos) 57,2 65,4 2,8 2,0

idosos (65 anos ou mais) 4,0 5,4 3,0 3,3
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11. UFRJ A respeito da ocupação das áreas urbanas da cidade do Rio de Janeiro, é incorreto
afirmar que:

a) a estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro reflete a concentração de renda no muni-
cípio.

b) a estrutura comercial de alguns subúrbios apresenta as lojas dos bairros nobres, porém
articuladas às realidades locais.

c) a população dos bairros mais pobres representa, em sua maioria, a mão-de-obra barata
que atende o mercado informal.

d) os bairros mais pobres e os bairros mais ricos estão interligados por uma malha urbana
rodoviária.

e) o deslocamento pendular da população dos subúrbios está diminuindo a cada década
em volume e quantidade.

12. PUC-MG Leia com atenção as informações e os itens a seguir.

Se a pobreza é definida como insuficiência de renda, uma família é pobre se sua renda per
capita for insuficiente para adquirir os bens necessários para a sobrevivência adequada de
seus membros.

I. Uma parte significativa dos membros da família brasileira é composta de crianças que
não estão em idade de trabalhar ou de pessoas idosas que já estão fora do mercado de
trabalho.

II. Uma parcela significativa dos membros da família em idade de trabalhar estão sem
trabalho em função da elevada taxa de desemprego em todos os Estados da Federação.

III. É pequena a capacidade dos membros da família que trabalham se apropriar do valor
do produto que eles geram, ou seja, seu poder de barganha.

IV. É pequeno o valor da produtividade dos membros da família em função da baixa
qualidade dos postos de trabalho, decorrentes do baixo preço do produto que está
sendo gerado pelos membros da família que trabalham.

Pode-se afirmar que são verdadeiras as alternativas:

a) I e II apenas

b) II e III apenas

c) I, II, IV apenas

d) I, II, III e IV

13. PUC-PR Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória. Esse
deslocamento começou durante os Governos Militares na década de 1970 com a constru-
ção das grandes rodovias com os incentivos a projetos agropecuários e de mineração. Um
exemplo dessa corrente migratória grande parte da população de Rondônia é de origem:

a) cearense.

b) paulista.

c) baiana.

d) paranaense.

e) mineira.

14. UFSE Analise a tabela

De acordo com a tabela e com
seus conhecimentos, assinale a
alternativa que ordena os paí-
ses do menos para o mais de-
senvolvido.

a) I, II e III

b) II, I e III

c) II, III e I

d) III, I e II

e) III, II e I

Estrutura da população por idade (em %)

Países Jovens Adultos Velhos

I 45 51 4

II 34 58 8

III 20 65 15
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15. UFPR Observando os dados da tabela abaixo, relativos ao Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) brasileiro, é correto afirmar:

Fonte: PN UD/IPEA/IBGE/FJP.

Índice de Desenvolvimento Humano 1970-1996

Grandes Regiões 1970 1980 1991 1996

Norte 0,425 0,595 0,676 0,727

Nordeste 0,299 0,483 0,557 0,608

Sudeste 0,620 0,795 0,832 0,857

Sul 0,553 0,789 0,834 0,860

Centro-Oeste 0,469 0,704 0,817 0,848

Brasil 0,494 0,734 0,787 0,830

( ) O Brasil apresenta grandes diferenças regionais quanto aos valores do IDH.

( ) É possível inferir, com base no IDH, que as condições de vida pioraram nas regiões
mais desenvolvidas do país nas últimas décadas, fazendo diminuir as diferenças entre
essas regiões e as mais pobres.

( ) A evolução do IDH nas várias regiões acompanha a tendência nacional, ainda que
com ritmos distintos para cada região.

( ) Nas últimas décadas, a elevação do IDH da região Nordeste foi relativamente maior
que a do IDH da média nacional, fazendo que as diferenças regionais medidas por
esse índice diminuíssem.

( ) A evolução do IDH entre as décadas de 70 e 90 indica que aumentaram o PIB per
capita, o nível de instrução e a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros.

16. UnB-DF Paes

O dia dos 6 bilhões
“O planeta atingiu a incrível marca dos 6 bilhões de habitantes. Em 12 de outubro, a ONU

comemorou o feito, promovendo o Dia Mundial da População.
O Primeiro bilhão de habitantes na Terra foi registrado em 1804. Demorou 123 anos para che-

gar aos 2 bilhões, em 1927, e apenas 33 anos para atingir os 3 bilhões, em 1960. Catorze anos
depois, chegou-se aos 4 bilhões e, em 1987, aos 5 bilhões de habitantes.”

Terra, ano 8, nº 10. 8/99. p. 18 (com adaptações).

Com o auxílio do texto acima e
dos gráficos ao lado, julgue os
itens a seguir.

( ) Segundo os dados apresen-
tados, o crescimento popu-
lacional em função do tem-
po foi linear, apenas com va-
riações entre as diversas re-
giões no mundo.

( ) Em determinados países
europeus, verifica-se que a
taxa de mortalidade da po-
pulação está ultrapassando
a taxa de natalidade.

( ) Em países pobres, observa-se que a opção por famílias grandes ainda é uma forma de
auto-sustentação econômica.

( ) Em muitos países ricos, a taxa de natalidade tem diminuído.

( ) Apesar de a taxa de crescimento da população mundial apresentar declínio nos últi-
mos anos, espera-se um aumento de mais de 50% nos próximos 50 anos.

US Bureau of Census. International Data Base (com adaptações).

África
22%

África
13%

Europa
13%

Europa
8,5%

2000

população mundial: 6 bilhões

população mundial: 9,4 bilhões

Europa e África na população mundial
2050 comparado com 2000

(porcentagens projetadas em 1998)

2050
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17. UEPB As charges retratam o país que não consegue vencer as doenças da miséria e da
vergonha.

Todas as alternativas estão corretas, exceto:

a) Imersa num quadro de desnutrição e baixa qualidade de vida, a população brasileira
convive hoje com: tuberculose, dengue, hanseníase e a volta da febre amarela.

b) O drama da saúde do povo, já se tomou rotina nos horários nobres da TV, quando a miséria
e a violência, evidenciam a realidade daqueles que não têm acesso à medicina privada.

c) As AIH (autorização de internação hospitalar) são verdadeiros cheques em branco, uti-
lizados pelo esquema da corrupção que controla a saúde nesse país.

d) A volta das epidemias reflete a falta de compromisso do governo brasileiro com a qua-
lidade do serviço de saúde.

e) No combate ao surto de cólera todas as áreas periféricas do país foram beneficiadas
com serviços de saneamento básico.

18. U. Alfenas-MG Em outubro de 1999, a população do planeta atingiu a impressionante
marca de 6 bilhões de habitantes. A partir dessa constatação, é correto afirmar que, exceto,

a) a maior parte dessa população está concentrada nos países em estágio de subdesenvol-
vimento.

b) essa população se encontra nos centros urbanos, devido à maior oferta mão-de-obra e à
possibilidade de ascensão na pirâmide econômica.

c) a diferença de renda entre as pessoas mais ricas e as mais pobres, nunca esteve tão
pequena.

d) acompanhando o crescimento populacional, o número de países pobres, em relação aos
ricos, não cessou de aumentar.

e) segundo a ONU, os EUA, apesar de serem o país mais rico do mundo, são também o
país mais desenvolvido com maior percentual de pobres.

19. U. E. Londrina-PR O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro vem se alte-
rando nas últimas décadas, como se pode observar na tabela abaixo.

A respeito desse índice e dos dados da tabela, é correto afirmar:

a) O IDH brasileiro poderia ter se elevado mais rapidamente nas últimas décadas, não
fosse o declínio da esperança de vida nos anos 80 e 90, em função da crise econômica.

b) Os indicadores usados para o cálculo do IDH são: condições de moradia, saúde, educa-
ção e renda per capita.

c) O IDH é elaborado por um grupo de técnicos e cientistas sociais contratados pelo FMI
e BIRD, e visa servir de critério para orientar esses organismos na concessão de em-
préstimos a países em desenvolvimento.

d) O IDH brasileiro ainda é considerado baixo, igualando-se ao dos países africanos. Isso
se deve ao crescente número de analfabetos no país.

e) Um dos problemas que o IDH não revela é o nível de concentração de renda do país.

ANO 1975 1980 1985 1990 1997 1998

IDH 0.639 0.674 0.687 0.706 0.739 0.747
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20. UFMS Em 1798, Thomas Robert Malthus, lançou uma obra que não só o tornou famoso
como também colocou a questão demográfica no centro das preocupações de muitos go-
vernos e instituições e que perduram até os nossos dias. Malthus antevia:

a) a redução de natalidade a índices alarmantes que comprometeria a manutenção dos
trabalhadores inativos

b) um crescimento populacional muito grande, resutlando numa explosão demográfica

c) um crescimento populacional em proporções artiméticas em contraponto a um cresci-
mento de recursos alimentares em proporção geométrica

d) um crescimento populacional em proporções geométricas em contraponto a um cresci-
mento de recursos alimentares em proporção aritmética

e) que só a migração conseguiria resolver os problemas populacionais do planeta

21. UFMS “Na década de 50, existiam apenas 20 cidades no globo terrestre que possuíam
população superior a 2,5 milhões de habitantes. Entre essas cidades apenas 6 estavam
situadas no Terceiro Mundo. A projeção para essa virada de milênio é que, das 46 maiores
aglomerações do mundo, pelo menos 20 delas estarão no Terceiro Mundo.” De acordo
com o texto assinale a alternativa correta:

a) Neste final de século, a urbanização passou a ser encarada como um acontecimento
muito rápido e momentâneo.

b) A urbanização é um fenômeno que não segue o processo lento da infra-estrutura espa-
cial e em muitas áreas do globo terrestre está ocorrendo de forma descontrolada.

c) Todas as cidades que apresentam população superior a 10 milhões de habitantes estão
situadas nas zonas intertropicais do globo terrestre, portanto no Terceiro Mundo.

d) As elevadas taxas de urbanização encontradas nos diversos países do globo terrestre
indicam o predomínio das atividades ligadas ao setor secundário da economia.

e) O aumento de cidades do Terceiro Mundo com alto poderio econômico, como São
Paulo, Buenos Aires e Cidade do México, reduz o grau de dependência das grandes
potências do Primeiro Mundo.

22. UFPB A tabela abaixo apresenta a participação relativa (%) da população brasileira por
classes de rendimentos.

A análise dessa tabela indica que a distribuição de renda no Brasil é bastante

a) regular, porém com tendência para uma melhor distribuição ao longo dos anos.

b) regular, onde, a cada ano, os ricos tornam-se mais ricos e os pobres cada vez mais
pobres.

c) irregular, na medida em que a realidade dominante, em todos os anos, é a de concen-
tração de renda nas mãos dos mais ricos.

d) regular, pois, de modo semelhante, os índices são diferentes em todos os anos indica-
dos, ou seja, ocorre uma harmonia nos dados da concentração de renda.

e) irregular, pois, a cada ano, o número de pessoas pobres está diminuindo e o dos ricos
aumentando.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e PNAD 2000.

Participação nos rendimentos (%)

1960 1970 1980 1990 1999

50% mais pobres 17,4 14,9 12,6 11,2 14,5

40% intermediários 43,0 38,4 36,5 37,3 39,8

10% mais ricos 39,6 46,7 50,9 51,5 45,7

Total 100 100 100 100 100
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23. UFSE Considere o gráfico apresentado abaixo.
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A partir de seus conhecimentos sobre a evolução da distribuição de renda e do padrão de
vida da população brasileira, pode-se concluir que os números I, II e III correspondem,
respectivamente a

a) televisor, freezer, automóvel.

b) geladeira, máquina de lavar roupa, televisor.

c) automóvel, fogão, freezer.

d) fogão, rádio, televisor.

e) máquina de lavar roupa, geladeira, rádio.

24. UFSE

“Em geral, o migrante reluta antes de optar pela saída de seu lugar de origem. Não é diante das
primeiras dificuldades que ‘arruma as malas e vai embora’. Tenta, primeiro, manter-se naquele
lugar que lhe é familiar, até ser irremediavelmente expulso.”

(Regina Bega dos Santos. Migração do Brasil, 1994)

Em geral, no Nordeste brasileiro, o principal fator de expulsão dos migrantes têm sido os
aspectos

a) físicos, como a seca na zona da Mata.

b) políticos, decorrentes dos conflitos de terra.

c) socioeconômicos, como a fome e a miséria.

d) ambientas, decorrentes da erosão dos solos.

e) financeiros, como o alto custo da produção agrícola.

25. PUC-MG Leia atentamente a informação a seguir.

Brasil
Distribuição percentual de alguns bens duráveis

por domicílios – 1992/1997

(Brasil em números. Rio de Janeiro: IBGE. v. 7. 1999. p. 89)

São razões corretas para a divulgação do cartaz acima, durante o Censo, exceto:

a) mostra uma posição dos movimentos negros para uma valorização da sua cor e raça.

b) mostra uma preocupação com a afirmação do Brasil, como país de maioria de popula-
ção branca.

c) faz referência à relutância de parte substancial dos negros em admitir a sua cor.

d) revela uma preocupação de identificar melhor a quantidade enorme de não-brancos
brasileiros.
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26. Uniube-MG/Pias Analisando o gráfico sobre crescimento populacional abaixo podemos
afirmar que:

3

2,5
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África América

do Norte
América
Latina

Ásia Europa

1960-65
1985-90

a) Entre 1985-1990, todos os continentes apresentaram diminuição no crescimento popu-
lacional.

b) A América Latina e a Europa foram os continentes que apresentaram menor crescimen-
to populacional no período 1985-1990.

c) Nos períodos analisados, a África, a América Latina e a Ásia foram os continentes que
apresentaram maior crescimento populacional.

d) Nos períodos analisados, a Europa, a Ásia e a América do Norte foram os continentes
que apresentaram maiores altas no crescimento populacional.

27. U. Uberaba-MG/Pias Os movimentos migratórios que ocorrem quando pessoas se deslo-
cam da zona rural para a zona urbana, chamados de migração campo-cidade, acontecem
em todos os países do mundo. Porém, é nos países em desenvolvimento que esse problema
ocorre de forma mais séria e contundente. Como causas das migrações campo-cidade,
considere as seguintes alternativas:

I. O baixo nível de vida, falta de escolas e assistência médico-hospitalar insuficiente.

II. Os poucos recursos técnicos dos agricultores que não sabendo ou não podendo vencer
determinados desafios, como as secas, por exemplo, acabam abandonando suas terras
e dirigindo-se para a cidade.

III. A instalação de empresas agropecuárias no campo que substituem grande parte da
mão-de-obra humana pelas máquinas.

IV. A “atração” exercida pelas cidades, traduzida para as pessoas como melhores condi-
ções de vida, melhores oportunidades e chances para “vencer na vida”.

Estão corretas:

a) I, II e III, apenas

b) III e IV, apenas

c) I e II, apenas

d) I, II, III e IV
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28. Enem A tabela abaixo apresenta algumas das principais causas de mortes no Brasil, dis-
tribuídas por região.

São conhecidas ainda as seguintes informações sobre as causas de óbitos:

— A dificuldade na obtenção de informações, a falta de notificação e o acesso precário
aos serviços de saúde são fatores relevantes na contabilização dos óbitos por causas mal
definidas.

— O aumento da esperança de vida faz com que haja cada vez mais pessoas com maiores
chances de desenvolver algum tipo de câncer.

— As mortes por doenças do aparelho respiratório estão estreitamente associadas à polui-
ção nos grandes centros urbanos.

— Os acidentes de trânsito e os assassinatos representam a quese totalidade das mortes
por causas externas.

— A região Norte é a única que apresenta todas as taxas por 10.000 habitantes abaixo da
taxa média brasileira.

Levando em consideração essas informações e o panorama social, econômico e ambiental
do Brasil, pode-se concluir que as regiões K, X, W, Y e Z da tabela indicam, respectiva-
mente, as regiões:

a) Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

b) Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul.

c) Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste.

d) Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

e) Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul.

29. U. F. Pelotas-RS

“O Sufrágio feminino
As mulheres suíças reivindicavam o seu direito de voto, recorrendo à exibição de atraentes

cartazes. O direito de voto foi concedito às mulheres: em 1893, pela Nova Zelândia; em 1906,
pela Finlândia; em 1917, pela U.R.S.S.; em 1918, pela Alemanha; em 1920, pelos Estados Unidos;
em 1931, por Portugal e pela Espanha; em 1934, pelo Brasil e pela Turquia; em 1940, pelo Cana-
dá; em 1944, pela França; em 1945, pela Itália e Japão; em 1947, pela Bulgária e China; em 1955,
pelo México; em 1959, por Marrocos, Tunísia e Chipre; em 1971, pela Suíça.”

(Grandes Acontecimentos do Século XX. Lisboa: Reader’s Digest, 1979, p. 85)

O documento demonstra que “a discriminação à mulher”:

a) está diretamente relacionada com o grau de desenvolvimento industrial e tecnológico
das nações.

b) foi extinta primeiro nos países europeus para, depois, se expandir para a América, Ásia
e África.

c) tem ocorrido, tanto nos países desenvolvidos, como nos países subdesenvolvidos.

d) terminou em 1789, na França, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
documento em que a palavra “homem” tinha um sentido genérico.

e) tem sido resultado da evolução natural, porque os direitos femininos estão sendo adqui-
ridos simultaneamente, em todo o mundo.

Taxa por 10.000 habitantes

Brasil Região K Região X Região W Região Y Região Z

Causas mal definidas 9 5 15 8 6 6

Causas externas 7 8 5 5 7 9

Neoplasias (cânceres) 6 5 3 3 9 9

Doenças respiratórias 6 4 3 2 8 7

Fonte: Ministério da Saúde, 1996
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30. UFRJ Internamente, o Rio Grande do Sul possui diferenças significativas no que diz res-
peito aos seus indicadores socioeconômicos. Uma divisão usada pelos economistas reco-
nhece a existência de duas grandes porções de espaço distintas no Estado: um norte “rico”
e um sul “pobre”.

Considere as afirmações abaixo.

I. O coeficiente de mortalidade infantil é elevado na porção sul, enquanto os coeficien-
tes mais baixos pertencem aos municípios da porção norte do Estado.

II. Nos municípios da porção norte do Estado, os índices de longevidade são menores do
que nos municípios da porção sul.

III. Quanto a renda per capita, grau de urbanização e densidade demográfica, as varia-
ções existentes entre as duas porções são insignificantes.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

31. UFMS Uma das variáveis observadas na análise do desenvolvimento socioeconômico de
um país é o comportamento de sua estrutura etária — percentual da população por faixa
etária. A seguir estão representadas as estruturas etárias das populações mundial e de três
países.
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A observação dos gráficos permite afirmar corretamente que:

a) a distribuição mais equilibrada entre as faixas etárias ocorre no país II;

b) as menores taxas de natalidade são encontradas no país III;

c) o país III possui uma população predominantemente jovem;

d) a maior esperança de vida é encontrada no país I;

e) o país II apresenta as menores taxas de fecundidade.

32. UFMG A taxa de natalidade, no Brasil, vem declinando continuamente, e esse declínio se
acelerou a partir da década de 60. Sobre esse assunto, é correto dizer:

a) A variação no número de nascimentos está relacionada às implicações sócio-econômi-
cas do processo de urbanização.

b) No meio urbano, a idade média para o casamento é menor que no meio rural.

c) A integração da mulher no mercado de trabalho não tem interferido na taxa de nata-
lidade.

d) Desde os anos 60, a taxa brasileira de natalidade deixou de estar entre as mais altas do
mundo.

e) A taxa de natalidade é representada pelo número de nascimentos em cada cem habi-
tantes.
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33. UFRJ A teoria neomalthusiana difere um pouco dos conceitos originais de Malthus na
medida em que relaciona população e desenvolvimento econômico, em lugar de popula-
ção e produção de alimentos.

Assim, o conceito teórico diretamente relacionado com a teoria neomalthusiana é:

a) exército de reserva.

b) mais-valia.

c) encargo econômico.

d) leis dos rendimentos decrescentes.

e) economia de mercado.

34. UFSE Considere o gráfico e as afirmativas abaixo.

(PITTE, Jean-Robert (org.). A natureza humanizada.
São Paulo, FTD, 1998, p. 17)
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I. As densidades demográficas têm alta correlação com o meio físico.

II. As maiores concentrações populacionais ocorrem em altitudes inferiores a 500 me-
tros.

III. As altas altitudes reduzem a densidade demográfica no continente americano, fato
que não ocorre na Ásia e na África.

IV. Por não apresentar problemas, as baixas altitudes são ocupadas de forma homogênea.

A leitura do gráfico e seus conhecimentos sobre a distribuição da população mundial per-
mitem afirmar que estão corretas SOMENTE

a) I e II

b) I e III

c) I e IV

d) II e III

e) III e IV

35. UFSE Analise as afirmativas sobre a população mundial que atingiu, em 1999, a marca
dos 6 bilhões de habitantes.

( ) Está concentrada, principalmente na faixa intertropical porque é nesta área que está
situada a maior parte dos países subdesenvolvidos.

( ) Em inúmeros países, há uma forte relação entre o forte crescimento demográfico e os
elevados níveis de pobreza e subnutrição.

( ) De modo geral, as pirâmides etárias dos países africanos apresentam aspecto seme-
lhante: bases estreitas devido à mortalidade infantil e ápices largos devido à baixa
esperança de vida.

( ) Nos países que estão na fase denominada pós-industrial predomina a população com
atividade econômica no setor terciário.

( ) Os mais importantes movimentos emigratórios ocorrem nas áreas onde a xenofobia
está mais presente.



GEOGRAFIA - População e dinâmica demográfica

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

14

EQUADOR

RÓ CO A Ó

36. UFRN Nos últimos 25 anos, a participação relativa da população das Grandes Regiões no
conjunto da população brasileira vem sofrendo variações, sendo que duas regiões têm tido
significativo aumento. Assinale-as:

a) Nordeste e Sul

b) Nordeste e Sudeste

c) Norte e Centro-Oeste

d) Norte e Sul

e) Sul e Sudeste

37. UFSE Considere as seguintes afirmações sobre a população economicamente ativa no
Brasil.

I. Representa um total de cerca de 75 milhões de pessoas, ou seja quase 50% da popula-
ção total do Brasil.

II. Na década de 1990 aumentou a taxa de desemprego da população, dentre outros fato-
res pela recessão econômica e pela facilidade em importar produtos industriais.

III. A abertura comercial possibilitou a ampliação do número de postos de trabalho e o
desaparecimento do subemprego ou dos “bicos”.

IV. A partir do início do século XXI prevê-se a redução sensível do desemprego devido à
política econômica do Estado, voltada ao bem-estar da sociedade como um todo.

Estão corretas SOMENTE

a) I e II

b) I e III

c) I e IV

d) II e III

e) III e IV

38. PUC-PR - Modificado

“Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho... penetrou num cercadinho cheio
de plantas, viu um barreiro vazio, um bosque de caatingueiras murchas, um pé de turco e o
prolongamento da cerca do curral... Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os
ferimentos. As alpercatas gastas nos saltos e a embira tinha-lhe aberto, entre os dedos rachaduras
dolorosas... chegaram aos juazeiros...”

Graciliano Ramos descreve
uma paisagem localizada na
área:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5
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39. UFRRJ

A febre viária dos anos 50 e 60 não mudou apenas a forma — aparência do Rio de Janeiro;
passou a exigir também transformações no seu conteúdo. Com efeito, a busca de melhor acessi-
bilidade interna e externa ao núcleo metropolitano trouxe de volta a antiga prática da cirurgia
urbana, cujos efeitos se fizeram sentir nos bairros que estavam no caminho das novas vias expres-
sas, túneis e viadutos…

Texto adaptado de OLIVA, Jaime e GIANSANTI, Roberto, Temas da Geografia do Brasil. São Paulo, Atual, 1999. p. 298

Os problemas urbanos retratados no texto são decorrentes

a) do êxodo rural, na época, que fez crescer demasiadamente a população da cidade.

b) do número excessivo de viadutos e vias expressas construídos nos anos 50 e 60, na
cidade.

c) da “vaidade” urbana da prefeitura da cidade, preocupada com a aparência da metró-
pole.

d) da falta de planejamento urbano associada ao crescimento do transporte rodoviário.

e) do número crescente de trabalhadores que passaram a morar no núcleo metropolitano.

40. UFMG Analise o mapa.

Melhores condições

condições intermediárias

Piores condições

A partir da análise desse mapa, é INCORRETO afirmar que

a) as diferentes condições de sobrevivência retratam as desigualdades socioeconômicas
existentes entre as várias áreas do Estado, com um evidente contraste entre o sul e o
norte.

b) as melhores condições de sobrevivência ocorrem na Região Metalúrgica, no Triângulo
Mineiro e em parte do Sul e da Zona da Mata do Estado.

c) as condições de sobrevivência intermediárias estão presentes nas áreas de ocupação
mais antigas do Estado, cujo desenvolvimento inicial esteve ligado à atividade de mine-
ração.

d) as piores condições de sobrevivência ocorrem no médio vale do Rio São Francisco e
nos vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri.

Fonte: IBGE-UNICEF. Condições de Sobrevivência de Crianças, 1991.
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41. UFRRJ

O interior de São Paulo está mudando de cara. Cidades que tinham sua economia fundamenta-
da na agricultura e na pecuária, há cerca de uma década, estão se transformando em núcleos
industriais, muitas vezes de alta tecnologia.

Empresas que, há pouco tempo, estavam concentradas na região metropolitana de São Paulo
começam a “viajar” alguns quilômetros em busca do interior.

Texto adaptado do Jornal Valor Econômico, ano I, nº 45, 04/07/2000, Brasil especial interior 6, p. 4.

Explique a concentração metropolitana anterior e a atual busca do interior de que trata o
texto.

42. U. E. Maringá-PR Sobre etnocentrismo e diferenças culturais, assinale o que for correto.

(01) Etnocentrismo é a avaliação dos valores das demais culturas, tomando como parâme-
tro os valores de quem avalia.

(02) Aceitar somente valores previamente estabelecidos é uma atitude preconceituosa.

(04) Sempre haverá uma cultura superior que ditará os valores corretos.

(08) As civilizações que se julgaram superiores, fechando-se às influências externas, aca-
baram decaindo.

(16) A diversidade cultural é importante para a humanidade e deve ser preservada.

(32) As diferenças culturais tendem a ser respeitadas, se estiverem de acordo com os valo-
res da maioria étnica.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

43. PUC-RS

I. É o quinto Estado mais populoso do Brasil, tendo uma população superior aos dois
outros Estados formadores da Região Sul.

II. Não pode ser considerado um Estado urbanizado, pois menos de 80% de sua popula-
ção mora em áreas urbanas.

III. O típico vento minuano “entra” pelo sudoeste do Estado e provoca tempo bom; já o
“carpinteiro da costa”, proveniente do Atlântico, “entra” pelo sudeste e provoca chu-
vas.

IV. Entre os principais cultivos agrícolas, encontram-se o arroz, o milho, o fumo, a videi-
ra, o trigo e a soja, sendo os dois últimos exemplos de lavouras mecanizadas.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas as da alternativa

a) I, II e III

b) I, II e IV

c) I, III e IV

d) II, III e IV

e) II e IV

44. UEPB Assinale a alternativa que corresponde aos elementos de identificação do cresci-
mento natural ou vegetativo de um país.

a) Diferença entre a taxa de imigração e a taxa de emigração.

b) Diferença entre a taxa de natalidade e a imigração estrangeira para o país.

c) Diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.

d) Diferença entre a taxa de natalidade e a migração interna.

e) Diferença entre a taxa de mortalidade e a emigração do país.
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45. Facic-BA

A distribuição da população é bastante irregular no globo, seja no continente, no Brasil, em
qualquer Estado, região ou município, na cidade ou no campo.

(Piffer, p. 231)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre população, pode-se afirmar:

1) A África é o continente mais populoso, a América, o mais povoado e a Ásia, o mais
subdesenvolvido.

2) A Oceania é formada somente por inúmeras ilhas e é habitada por uma pequena popu-
lação composta por membros de equipes científicas.

3) A estimativa populacional corresponde ao cálculo da população, tomando-se como base
os dados censitários, enquanto o recenseamento é a contagem direta da população.

4) A maior parte da população brasileira concentra-se na zona rural, enquanto menos de
um terço vive nas zonas urbanas.

5) Os Estados mais populosos do Brasil localizam-se na Região Sul, enquanto os do Nor-
deste são os mais povoados.

46. U. de Salvador O descompasso entre o desenvolvimento econômico e social no Brasil é
uma realidade.

Com base na afirmação acima, conclui-se:

( ) A falta de integração e, conseqüentemente, a exclusão de classes na composição da
sociedade do país é observada no processo histórico brasileiro.

( ) O sistema econômico no qual o Brasil está inserido conduz à acumulação de rique-
zas, gerando uma má distribuição de renda e uma acentuada desigualdade social.

( ) O baixo nível cultural dificulta a ascensão social do homem e contribui para amplia-
ção das desigualdades.

( ) O peso da dívida externa não altera a disponibilidade de capital para investimentos
socioeconômicos do país.

( ) O desenvolvimento está dissociado das mudanças que ocorrem na higiene, alimenta-
ção, habitação e educação da população.

47. Unirio

Chicago

Nova York

Toronto

Los Angeles

São Francisco

Cidade do México

Rio de Janeiro
São Paulo

Buenos Aires
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Xangai
Hong Kong
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Acima de 100
megacidade

De 51 a 89

De 26 a 50

Até 26
Cidade global

Ao apresentar a distribuição de algumas cidades, o mapa acima caracteriza-as segundo os
conceitos de MEGACIDADES e CIDADES GLOBAIS.

A partir da análise desse mapa, atenda ao que lhe é solicitado a seguir.

a) Em que grupo de países está concentrada a maior parte das megacidades?

b) Observando os tipos de cidades a que o mapa faz referência, explique qual a diferença
entre ser uma cidade global ou ser uma megacidade.

CIDADE GLOBAL X MEGACIDADE
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48. UFMG

a) Explique a afirmativa a seguir: “A dinâmica demográfica dos homens não é explicada
pelos mecanismos naturais, pois obedece a mecanismos culturais de regulação.” MAG-
NOLI & ARAÚJO
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b) Qual Teoria Demográfica pressupõe que o crescimento populacional é regido pelas
condições naturais?

49. PUC-RJ O gráfico ao lado mostra a evolução da taxa de fecundidade, no período 1950-
2000, e faz uma projeção até 2020. A tendência declinante está promovendo mudanças na
estrutura da população brasileira.

Fonte: Vesentini
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a) Indique duas razões que expliquem a queda da taxa de fecundidade:

b) Apresente duas mudanças na estrutura da população brasileira provocadas pela queda
acentuada da taxa de fecundidade.

Fonte: Moreira
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GEOGRAFIA - População e dinâmica demográfica

1. B

2. D

3. 02

4. E

5. D

6. E

7. A

8. C-E-E-E

9. V-V-V-F-F

10. V-V-F-V-V

11. E

12. D

13. D

14. A

15. V-F-V-V-V

16. E-C-C-C-C

17. C

18. C

19. E

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. C

26. C

27. D

28. C

29. C

30. A

31. B

32. A

33. C

34. A

35. F-V-F-V-F

36. C

37. A

38. C

39. D

40. C

41. Busca de mercado consumidor, facilidade de circulação e comunicações, custo final do
produto (região metropolitana).

Custo da produção (interior do estado).

42. 59

43. C

44. C

45. 3

46. V-V-V-F-F

47. a) Países subdesenvolvidos.

b) Megacidades: são identificadas pela quantidade de população absoluta.

Cidades Globais: identificadas pelo seu nível de inserção na economia globalizada, inde-
pendentemente do número de sua população. Concentram serviços e conhecimentos liga-
dos à globalização.

48. a) Que o candidato demonstre que a dinâmica demográfica perpassa pela qualidade de
vida da população.

b) Teoria Populacional de Malthus.

P O P U L A Ç Ã O E
D INÂ M IC A

D E M O GR Á F IC A

G E O G R A F IA
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GEOGRAFIA - População e dinâmica demográfica

49. a) O candidato pode indicar, entre as razões para o declínio da taxa de fecundidade, as
seguintes:

• a urbanização da população brasileira e a adoção de novos procedimentos quanto à nata-
lidade;

• o fácil acesso aos métodos anticonceptivos;

• a difusão das informações graças aos meios de comunicação;

• a participação da mulher no mercado de trabalho;

• os padrões de modernização da sociedade (difusão do consumismo, monetarização das
relações sociais, etc.).

b) Entre as principais mudanças na estrutura da população brasileira, o candidato pode
citar:

• a diminuição da taxa de crescimento demográfico;

• a diminuição do percentual de jovens (com menos de 15 anos). Em 1960 este grupo de
idade representava 42% da população total; em 2000 aproximadamente 30%;

• aumento do percentual de adultos (15 a 59 anos). Em 2000 deve chegar a 62% da popu-
lação total;

• aumento percentual significativo do contingente com idade acima de 50 anos (em 2000,
aproximadamente 9% da população total).
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Eu presumo
que o Sr. veio
nos cobrar a
taxa do lixo!

1. U.Católica Dom Bosco-MS

A análise da charge, associa-
da aos conhecimentos so-
bre urbanização, per-
mite afirmar que:

a) A especulação imo-
biliária, a metropoli-
zação e a hipertrofia
do setor terciário são
as principais causas
da situação retratada
na ilustração.

b) O processo de urbanização ainda não ocorreu nos países subdesenvolvidos que apre-
sentam inexpressiva industrialização, já que todas as atividades econômicas se relacio-
nam ao setor secundário.

c) A expansão do setor primário nas grandes cidades funciona como fator de atração po-
pulacional, devido à maior oferta de emprego nesse setor.

d) A urbanização não eliminou a pobreza, mas melhorou consideravelmente a qualidade
de vida da população migrante, já que os direitos trabalhistas nas cidades são totalmen-
te assegurados.

e) O processo industrial é um fenômeno que ocorreu de forma homogênea em todas as
regiões do Brasil, provocando a urbanização.

2. UFMS Tem havido um movimento de aceleração do processo de urbanização nesse final
de século que provoca mudança no espaço urbano e na vida nas cidades. Sobre esse tema,
é correto afirmar que:
(01) a intensificação do processo de urbanização, quando não é acompanhada por políti-

cas adequadas e investimentos, provoca, principalmente nas grandes metrópoles, di-
ficuldades na circulação, poluição atmosférica, visual e sonora;

(02) o maior adensamento populacional requer políticas que priorizem transporte coleti-
vo, para diminuir o número de veículos em circulação e aumentar a velocidade de
deslocamento, além de reduzir a poluição atmosférica provocada pela emissão de
gases;

(04) cidades de porte médio localizadas próximas às regiões metropolitanas também têm
passado por um crescimento de população urbana que começa a viver, em menor
escala, os problemas enfrentados nas grandes metrópoles;

(08) problemas urbanos são vividos apenas pela população dos países desenvolvidos in-
dustrializados porque nos países subdesenvolvidos a maior parte da população está
empregada nas atividades primárias e mora na zona rural;

(16) em países desenvolvidos, o processo de urbanização tem implicado em um menor
adensamento urbano, uma vez que a população tem se deslocado para o campo em
busca dos incentivos destinados à atividades agroindustriais.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

U R B A NIZA Ç Ã O E
M E T R O P O L IZA Ç ÃO

G E O G R A F IA
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3. U. F. Santa Maria-RS Analise as seguintes afirmações sobre a urbanização brasileira:

I. O espaço urbano é fragmentado, pois a segregação social revela-se através dos condo-
mínios residenciais, por um lado, e dos cortiços, favelas e loteamentos clandestinos,
por outro.

II. Apesar da integração econômica das regiões do país, as principais cidades brasileiras
estão localizadas no centro-sul e na faixa litorânea, onde são mais intensas as cone-
xões e as trocas entre elas.

III. A dominação do espaço urbano pelo poder público impõe investimentos direcionados
aos serviços sociais e de infra-estrutura, como saneamento básico, saúde, educação,
transporte coletivo, básico, saúde, educação, transporte coletivo, oportunizando à po-
pulação urbana o acesso à modernização.

IV. Em virtude das transformações produtivas e das novas tecnologias urbanas, a urbani-
zação brasileira vem promovendo um aumento na qualificação, remuneração e estabi-
lidade do emprego e, conseqüentemente, há melhoria nas condições de vida urbana.

Estão corretas

a) apenas I e II. d) apenas III e IV.

b) apenas I e III e) apenas I, II e IV..

c) apenas II e III.

4. UFRJ

TABELA REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL

Porcentagem da
população da RM

sobre o total da
população do estado

e do país

do estado do país

48,9 10,4

76,6 6,6

33,1 2,0

40,3 1,9

21,0 1,6

21,8 1,6

36,2 1,5

23,7 1,3

25,7 0,9

— —

Região
metropolitana (RM)

População da região
metropolitana em

1991 (1.000 pessoas)

População do
município central

em 1991 (1.000
pessoas)

Número de
municípios

Gde. São Paulo

Gde. Rio de Janeiro

Gde. Porto Alegre

Gde. Recife

Gde. Salvador

Gde. Belo Horizonte

Gde. Fortaleza

Gde. Curitiba

Gde. Belém

Total

15.416,4

9.796,5

3.026,0

2.871,3

2.493,2

2.431,8

2.303,6

1.998,8

1.332,7

41.670,3

9.626,8

5.473,9

1.263,2

1.296,9

2.072,0

2.017,1

1.765,7

1.313,0

1.244,6

26.070,2

39

17

22

12

10

20

8

22

2

141

Fonte: IBGE

Analisando a tabela acima, pode-se afirmar que:

a) a relação proporcional entre as populações dos municípios centrais e das regiões metro-
politanas é a mesma.

b) a cidade de Porto Alegre tem a terceira maior população entre os municípios centrais.

c) mais de 3/4 da população do estado do Rio de Janeiro encontra-se na região metropolitana.

d) 41% da população brasileira encontram-se nas regiões metropolitanas.

e) na Grande São Paulo registra-se o maior percentual populacional do Estado.
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5. UnB-DF-Modificado As cidades caracterizam-se por um conjunto complexo de ativida-
des, relacionadas ao desenvolvimento da moderna sociedade urbano-industrial. No Brasil,
a urbanização segue alguns aspectos singulares quanto ao seu desenvolvimento. Acerca
desse processo, julgue os itens a seguir.
(01) Com a abolição da escravatura, a economia brasileira iniciou o processo de expansão

do trabalho assalariado, desenvolvendo um sistema agroexportador territorialmente
concentrado e comandado pelas cidades, sem proporcionar relações de integração
territorial, interregionais e intersetoriais.

(02) No processo brasileiro de urbanização, as cidades constituíram-se como lugares de
afluxo das correntes migratórias e de desenvolvimento do setor terciário, concentran-
do o emprego nos ramos de serviços e de atividades informais.

(03) A urbanização no Brasil desenvolveu-se principalmente a partir de um processo de
terceirização, como conseqüência dos efeitos induzidos pela atividade industrial exis-
tente e pelas mudanças estruturais de produção no campo.

(04) A concentração das atividades nas metrópoles teve origem nos investimentos prove-
nientes do Estado para a organização do território, implantando infra-estruturas que
constituíram instrumento essencial do desenvolvimento urbano-industrial, em pon-
tos seletivos do território.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

6. U. Santa Úrsula-RJ

“Hoje, há quase 3 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Dentro de 25 anos serão 5 bilhões –
mais da metade da humanidade. A população urbana está crescendo muito e criando problemas
de difícil administração. Pior: está crescendo mais e mais rapidamente, em países pobres, sem
dinheiro para investir em melhoramentos essenciais.”

(Revista Veja. N. 30. 28/07/1999)

A partir do texto, conclui-se que:

a) O processo de urbanização no Brasil se acentuou, a partir da década de 70, sendo alta-
mente excludente.

b) À medida que a infra-estrutura de transporte e comunicações foi se expandindo em
nosso país, todas as regiões alcançaram igual índice de urbanização.

c) Metrópoles nacionais como São Paulo e Rio de Janeiro, a partir das décadas de 70 e 80,
passaram a apresentar maiores índices de crescimento populacional.

d) O subemprego hoje existente nas cidades é um reflexo da ineficiente e desajustada rede
de comunicações entre a zona rural e a cidade.

e) Um ritmo de metropolização tão elevado como o do Brasil, corresponde a índices equi-
valentes de crescimento industrial.

7. UFPB As cidades de João Pessoa e Campina Grande se destacam como as mais impor-
tantes do Estado da Paraíba. A razão de assumirem a condição de capitais regionais,
polarizando, hierarquicamente, o espaço urbano paraibano, deve-se ao fato de que es-
sas cidades

a) exercem influência regional sobre as várias cidades a elas subordinadas, das maiores às
menores.

b) polarizam cidades de todos os tipos e tamanhos, não só da Paraíba, mas também de toda
a Região Nordeste e até de outras áreas do Brasil.

c) possuem um raio de ação regional restrito aos respectivos territórios municipais.

d) comandam a rede urbana da Paraíba, sem, contudo, obedecer a qualquer ordem de
tamanho das cidades.

e) são os centros polarizadores do estado, devido à densidade do povoamento ser mais
intensa no litoral que no sertão.
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8. UFSE No Brasil, o IBGE define várias regiões metropolitanas. Identifique um exemplo
para cada região geoeconômica.

Região geoeconômica

Amazônica Centro-Sul Nordeste

a) Belém Belo Horizonte Recife

b) Porto Velho Campo Grande Salvador

c) Belém Florianópolis Natal

d) Manaus Belo Horizonte São Luiz

e) Manaus Campo Grande Salvador

9. U. Caxias do Sul-RS Todas as alternativas abaixo, referentes à evolução da hierarquia
urbana brasileira, são corretas, EXCETO a que diz que

a) os pequenos núcleos urbanos, até meados dos anos 70, apresentavam um isolamento da
população em relação à metrópole nacional, principalmente em função das distâncias.

b) os processos de conurbação e os avanços tecnológicos favoreceram os deslocamentos,
tornando as distâncias elementos superáveis, como nos movimentos pendulares.

c) a integração do território, via industrialização e transportes, a partir da década de 40,
estruturou uma rede urbana nacional.

d) as metrópoles brasileiras, ao longo de sua formação, abrigaram populações oriundas
dos movimentos intra e inter-regionais.

e) a ampliação da rede urbana, ao mesmo tempo que estimulou os movimentos migratóri-
os internos, favoreceu a ampliação dos serviços e permitiu sua acessibilidade para toda
a população.

10. UFMA As principais cidades brasileiras concentram-se na zona costeira. Assinale os itens
que contêm as justificativas para esse fato.

I. A herança colonial é marcada pelo modelo econômico agroexportador.

II. A implantação do complexo urbano-industrial é uma característica do Brasil Colônia.

III. A instalação dos núcleos urbanos é favorecida pela configuração do relevo e da vege-
tação.

IV. A distribuição das cidades é resultado da evolução histórica do país.

V. A urbanização brasileira é semelhante ao modelo clássico dos países europeus.

a) I, III e IV estão corretas. d) II, IV e V estão corretas.

b) I, III e V estão corretas. e) III, IV e V estão corretas.

c) II, III e IV estão corretas.

11. U. Salvador-BA O processo de urbanização do Brasil foi rápido e intenso e teve como
conseqüência:

( ) a segregação da população mais carente no espaço urbano.

( ) o uso do solo segundo os princípios ditados pelo capitalismo.

( ) os problemas de circulação.

( ) a preservação ambiental.

( ) a melhoria considerável da qualidade de vida da população que migrou do campo.

12. UFRN A capacidade de maior ou menor polarização de uma cidade depende não apenas
do número de seus habitantes mas, principalmente, do dinamismo econômico da área
onde se localiza e do equipamento urbano que possui. Quando seus limites se confundem
com os de cidades vizinhas, denomina-se:

a) inchaço urbano

b) hipertrofia urbana

c) conurbação

d) megalópole
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13. UFES-Modificada Grupos de cidades que apresentam características semelhantes e que
enfrentam os mesmos tipos de problemas podem reivindicar o status de Região Metropo-
litana.

A constituição de uma cidade em Região Metropolitana pode

I. apresentar maiores possibilidades para o estabelecimento de um plano de desenvolvi-
mento urbano e industrial entre os municípios que a compõem.

II. aumentar o fluxo migratório oriundo do interior e até de outros estados em direção à
Metrópole.

III. contribuir para um melhor equacionamento dos problemas dos municípios que a com-
põem, a partir de uma administração integrada.

IV. levar à canalização de recursos federais e estaduais para a Região Metropolitana.

V. permitir o estabelecimento de impostos únicos para os municípios que a compõem.

Sob o ponto de vista administrativo, podem apresentar-se como vantagens para a Região
Metropolitana as afirmações contidas em

a) I e II apenas.

b) I, III e IV apenas.

c) I, III e V apenas.

d) I, III, IV e V apenas.

e) I, II, III, IV e V.

14. UFPB As cidades de João Pessoa e Campina Grande se destacam como as mais importantes
do Estado da Paraíba. A razão de assumirem a condição de capitais regionais, polarizando
hierarquicamente, o espaço urbano paraibano, deve-se ao fato de que essas cidades

a) exercem influência regional sobre as várias cidades a elas subordinadas, das maiores às
menores.

b) polarizam cidades de todos os tipos e tamanhos, não só da Paraíba, mas também de toda
a Região Nordeste e até de outras áreas do Brasil.

c) possuem um raio de ação regional restrito aos respectivos territórios municipais.

d) comandam a rede urbana da Paraíba, sem, contudo, obedecer qualquer ordem de tama-
nho das cidades.

e) são os centros polarizadores do estado, devido à densidade do povoamento ser mais
intensa no litoral que no sertão.

15. U. F. Santa Maria-RS Sobre a urbanização mundial, assinale verdadeira (V) ou falsa (F)
em cada afirmativa a seguir:

( ) A América Latina é a região mais urbanizada dentre o conjunto dos países menos
desenvolvidos e, nas últimas décadas, a população urbana é superior à população
rural.

( ) Na África, a maior parte da população vive na zona rural, pois as atividades agrárias
predominam na estrutura econômica de quase todos os países do continente.

( ) A industrialização dos países conhecidos como Tigres Asiáticos, ocorrida nas últimas
décadas, e a recente ascensão econômica dos chamados novos tigres contribuíram para
acelerar a urbanização asiática.

( ) Na Austrália e na maior parte dos países do Oriente Médio, a maioria da população é
rural, pois as atividades agrárias são predominantes.

( ) Na China e na Índia, os índices de população urbana são baixos, apesar de esses
países apresentarem grandes metrópoles.

A seqüência correta é:

a) V – V – V – F – V. d) F – V – F – F – V.

b) V – V – F – F – V. e) V – F – V – V – F.
c) F – F – V – V – F.
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16. UFRS Tem havido um movimento de aceleração do processo de urbanização nesse final
de século que provoca mudança no espaço urbano e na vida nas cidades. Sobre esse tema,
é correto afirmar que

01) a intensificação do processo de urbanização, quando não é acompanhada por políticas
adequadas e investimentos, provoca, principalmente nas grandes metrópoles, dificul-
dades na circulação, poluição atmosférica, visual e sonora.

02) o maior adensamento populacional requer políticas que priorizem transporte coleti-
vo, para diminuir o número de veículos em circulação e aumentar a velocidade de
deslocamento, além de reduzir a poluição atmosférica provocada pela emissão de
gases.

04) cidades de porte médio localizadas próximas às regiões metropolitanas também têm
passado por um crescimento de população urbana que começa a viver, em menor
escala, os problemas enfrentados nas grandes metrópoles.

08) problemas urbanos são vividos apenas pela população dos países desenvolvidos in-
dustrializados porque nos países subdesenvolvidos a maior parte da população está
empregada nas atividades primárias e mora na zona rural.

16) em países desenvolvidos, o processo de urbanização tem implicado em um menor
adensamento urbano, uma vez que a população tem se deslocado para o campo em
busca dos incentivos destinados à atividades agroindustriais.

Dê como resposta, a soma das alternativas corretas.

17. U. F. Santa Maria-RS Observe o gráfico a seguir.

População urbana População rural

1940 1950 1960

1970 1980 1996

31% 36% 45%

56% 68% 78%

A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA

VESENTINI, J. W. Sociedade & Espaço: Geografia do Brasil. São Paulo, Ática, 1997. p. 117.

Da leitura do gráfico, é correto afirmar:

a) Nas décadas de 40 e 50, ocorre uma diminuição da população urbana em relação à
rural.

b) A partir de 1950, ocorre uma aceleração da urbanização no Brasil.

c) De 1940 a 1980, ocorre um aumento de 37% na participação da população rural, consi-
derando o total da população brasileira.

d) De 1940 a 1980, houve uma inversão completa na situação de domicílio da população
brasileira, que passou de urbana para rural.

e) Ao longo das décadas, a população rural acompanhou, numericamente, o crescimento
da população urbana.

18. UFRN No censo de 1991, o IBGE constatou que a participação da população urbana, no
total da população brasileira, atingia níveis próximos aos dos países desenvolvidos.

Esse fato está relacionado à(ao)

a) redução progressiva da área de latifúndio.

b) aumento vegetativo da população nos centros regionais.

c) retração da fronteira agrícola e à migração inter-regional.

d) crescimento industrial e à migração campo-cidade.
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19. Unifac-BA

 Em outras épocas, quando a velocidade não ocupava lugar tão decisivo e a motorização não
havia se expandido de forma tão ampla, a cidade significava o local de encontro e cruzamento das
pessoas; ali elas cumprimentavam-se, viam-se, certificavam-se da presença do outro de que o
mundo continuava o mesmo (…)

………………………………………………
(…) [Hoje] elas não funcionam mais como local do encontro, do cruzamento. Primeiro,

porque se tornaram muito grandes, fantasticamente inchadas pelas migrações de outras regiões,
pelo crescimento vegetativo da população e pela tendência contínua de esvaziamento do campo.
É a cidade da revolução urbana, impessoal, desconhecida.

(Marcondes Filho, p. 57)

Com base na análise do texto, associada aos conhecimentos sobre o espaço urbano e sua
organização, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

( ) A maioria das cidades do Brasil colonial formou-se em áreas protegidas do interior
da colônia.

( ) O espaço de urbanização se limita às grandes metrópoles.

( ) A intensificação do comércio, no período de transição do feudalismo para o mundo
moderno, possibilitou o aparecimento de um novo grupo social, a burguesia, respon-
sável por um estilo de vida urbana e pela libertação das cidades da tutela feudal.

( ) As novas fontes de energia, necessárias ao funcionamento do maquinismo durante a Re-
volução Industrial, foram responsáveis pela desconcentração das fábricas, que passaram
a se instalar longe dos centros urbanos, melhorando as condições de vida do proletariado.

( ) O processo de industrialização brasileiro acarretou movimentos migratórios que ex-
cederam a oferta de mão-de-obra necessária, o que resultou na hipertrofia do setor
terciário.

( ) A urbanização do Primeiro Mundo é caracterizada, atualmente, pela metropolização.

20. UFCE Há vários fatores responsáveis pela redução da taxa de natalidade brasileira. Cite
dois fatores e explique como eles influenciam na queda da taxa de natalidade.

21. U. E. Pelotas-RS

“Na década de 40, as cidades brasileiras eram vistas como a possibilidade de avanço e moderni-
dade em relação ao campo (que representa o Brasil arcaico); na década de 90, sua imagem passa
a ser associada à violência, poluição, tráfego caótico, entre inúmeros outros males. (...)

Não há como definir um limite preciso entre “incluído” e “excluído”. Trabalhadores do setor
secundário (...) são excluídos do mercado imobiliário privado e freqüentemente moram em fave-
las. Trata-se do “produto excluído”, que é o resultado da industrialização com baixos salários.
(...)”

(MOREIRA, Igor. Construindo o Espaço Brasileiro. São Paulo. Ática, 1999. v. 2)

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

a) O processo de urbanização, com crescimento da desigualdade, resultou numa inédita e
gigantesca concentração espacial da pobreza, fato que não acontecia no latifúndio es-
cravista colonial.

b) Os baixos salários dos trabalhadores os excluem do mercado imobiliário, já que, nas
favelas, não há transações ou locações imobiliárias, como acontecia nos cortiços do
período imperial.

c) O setor secundário começou a se desenvolver, no Brasil, na década de 40, incentivando
o êxodo rural e sendo posterior ao processo de substituição das importações do período
de Getúlio Vargas, Eurico Dutra e Juscelino Kubitschek.

d) A exclusão social tem expressão concreta na segregação espacial ou ambiental urbana,
configurando pontos de concentração da pobreza, à semelhança de guetos, fato constante
na história da República Brasileira.

e) As favelas são aglomerações formadas de ocupações espontâneas e ilegais de terras
exclusivamente públicas, por parte de migrantes do campo – onde há escassez de terras
para produzir e de empregos formais – para as cidades.
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22. UnB-DF

Considerando o gráfico acima, julgue os
itens que se seguem.

a. A diferença do nível de urbanização
entre as “regiões mais desenvolvidas”
e as “regiões menos desenvolvidas”
do mundo, observada no gráfico,
deve-se ao fato de que aquelas eram
também as que apresentavam maior
contingente populacional no século
XIX e, portanto, urbanizaram-se mais
cedo.

b. O nível de urbanização das “regiões
menos desenvolvidas” apresenta-se
abaixo da média mundial em função
de políticas protecionistas à atividade agrícola ali verificadas.

c. A rápida diminuição da taxa de mortalidade contribuiu para aumentar o nível de urba-
nização nos países menos desenvolvidos, nível que se elevou em mais de 20% nos
últimos 50 anos.

d. Apesar das diferenças de taxas de crescimento de urbanização mostradas no gráfico, as
características desse processo são as mesmas para ambos os grupos de países.

e. No ano 2000, o “nível de urbanização” correspondente ao “mundo” deveria ser a média
aritmética dos níveis de urbanização correspondentes às “regiões mais desenvolvidas”
e às “regiões menos desenvolvidas”.

23. U. Católica-PE Observe atentamente o mapa abaixo, onde encontrará uma área, indicada
pela letra A, correspondente a um determinado tipo climático. Esse clima, no Brasil, apre-
senta, dentre outras, as seguintes características.
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TURNER B. L. (ed.). The earth as transformed by
human action. Cambridge. 1995.

A

( ) médias térmicas anuais são inferiores a 18 °C;

( ) chuvas concentradas no verão;

( ) pluviosidade média anual elevada;

( ) taxa de evaporação superior à precipitação anual;

( ) elevado teor de umidade relativa do ar.
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1. a

2. 1 + 2 + 4 = 7

3. A

4. C

5. 2 + 3 = 5

6. A

7. E

8. A

9. E

10. A

11. VVVFF

12. C

13. D

14. e

15. A

16. 23

17. B

18. D

19. F-F-V-F-V-F

20. Solução e comentários: Os índices satisfatórios de urbanização e de saúde são dois fatores
que contribuem para a redução da taxa de natalidade. A cidade proporciona às famílias
melhor esclarecimento sobre os problemas que podem ocorrer quando o número de filhos
é elevado, oferecendo ainda maior quantidade de informações e trocas de experiências
entre as pessoas. É no meio urbano que há mais facilidades de acesso à educação escolar
universitária e mesmo a cursos profissionalizantes. O próprio mercado de trabalho age
também como um controlador da natalidade. Outro fator fundamental para a queda da
natalidade no Brasil é a prática da medicina preventiva que orienta os indivíduos sobre o
uso dos diversos tipos de preservativos e outros meios anticoncepcionais. Para isto, o
Estado tem intervindo desde a década de 1940. No entanto as campanhas educacionais
mais intensivas vêm se dando a partir de 1970, quando o controle de natalidade passa a ser
praticado em todo o sistema de saúde.

21. D

22. c

23. F-F-V-F-V
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GEOGRAFIA

AGROPECUÁRIA
1. U.Católica-DF Com o auxílio do fragmento e da tabela abaixo, analise as afirmativas e

escreva V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas.

[…] o futuro da agricultura brasileira dependerá da capacidade que tenham, ou venham a ter,
as forças sociais majoritárias no campo, para exigirem e obterem a implantação de mudanças
profundas na tradicional política concentracionista da propriedade, da produção e da renda que
vem sendo aplicada secularmente no Brasil.

(GUIMARÃES, Alberto Passos, A crise agrária, p. 342.)

Brasil: Estrutura fundiária (1970, 1975, 1980 e 1992)

Estratos de áreas de imóveis

Menos de 10 ha

De 10 a menos de 100 ha

De 100 a menos de 1000 ha

Mais de 1000 ha

Número de imóveis Área ocupada pelos
(em %)  imóveis (em %)

1970 1975 1980 1992 1970 1975 1980 1992

51,4 52,1 50,4 32,0 3,1 2,9 2,4 1,4

39,3 37,8 39,0 54,0 20,5 18,6 17,4 16,5

8,5 8,9 9,4 12,6 37,2 36,0 34,4 32,1

0,8 1,2 1,2 1,4 39,2 42,5 45,8 50,0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fontes: Anuários Estatísticos do Brasil, 1977 e 1982, e INCRA, Atlas Fundiário Brasileiro, 1996.

( ) Os imóveis rurais suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, em
1992, representavam 82,1% do espaço rural brasileiro.

( ) Os minifúndios, embora representassem grande número de propriedades, ocupavam,
em 1992, apenas 1,4% do espaço rural, numa tendência contínua de queda.

( ) A promulgação da Lei de Terras, em 1850, permitiu ao Brasil criar um processo de
democratização do acesso à propriedade rural, semelhante àquele iniciado em 1862,
pelos Estados Unidos, com o “Homestead Act”.

( ) As dinâmicas da estrutura fundiária e da modernização agrícola brasileira têm con-
duzido à expansão das fronteiras agrícolas em direção à Amazônia.

( ) Embora seja grande exportador de alimentos, como soja, laranja e café, o Brasil é
também um importador de grãos.

2. UnB-DF Há aproximadamente trezentos anos, em torno de 90% dos trabalhadores culti-
vavam as terras para alimentar uma população muito menor que a atual, enquanto, hoje, a
proporção de pessoas que trabalham na terra nos países desenvolvidos diminuiu para cer-
ca de 10% e, em alguns casos, para bem menos que isso. Com referência a esse assunto,
julgue os itens que se seguem.
( ) Baixo percentual de mão-de-obra empregada na agricultura é um fato exclusivo dos

países desenvolvidos e industrializados.
( ) Em função do intenso desenvolvimento industrial e tecnológico e da capacitação dos

trabalhadores, os países desenvolvidos desconhecem, hoje, o problema do desempre-
go, seja no campo ou na cidade.

( ) Os países subdesenvolvidos mantêm as características de baixo nível de qualidade de
vida da população por não haverem ainda se tornado países industrializados.

( ) Entre os países desenvolvidos, a mecanização do campo, reduzindo a população nele
empregada, acarretou uma diminuição no total das áreas de terras cultivadas, mas, no
entanto, aumentou a produtividade.

( ) Nenhum item certo.
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3. U. Católica de Salvador-BA Sobre a estrutura social do campo no Brasil, pode-se
afirmar:

01) A exploração da mão-de-obra deixou de existir com a abolição da escravatura, pas-
sando todo trabalhador brasileiro a ser assalariado.

02) Os camponeses caracterizam-se pelo trabalho familiar, pela elevada produtividade e
pela falta de escrituras de suas terras passadas em cartório.

03) Os posseiros, a partir da década de 70, passaram a ter uma situação estável, já que o
Governo garantiu a posse da terra e impediu a ação dos grileiros.

04) Os rendeiros constituem um importante segmento da sociedade rural e são responsá-
veis por toda a produção agrícola destinada à exportação.

05) A organização em cooperativa tem sido a alternativa encontrada pelos camponeses
para superar sua fragilidade frente à agricultura de exportação.

4. UEPB Assinale a alternativa que corres-
ponde à correta leitura da charge quanto à
relação campo/cidade.

a) A subordinação do campo à cidade atra-
vés do consumo de tecnologias, tais
como: máquinas, insumos, sementes
selecionadas, alimentos industrializa-
dos, além da necessidade de especialização produtiva para atender ao mercado urbano.

b) A subordinação da cidade ao campo, por esta ser auto-suficiente na produção de ali-
mentos.

c) O importante papel do campo no fornecimento de matérias-primas e alimentos para
abastecer a cidade.

d) A modernização da agricultura que produz excedente agrícola que circula e é consumi-
do na cidade.

e) A interdependência campo/cidade com papéis muito bem definidos na divisão territori-
al do trabalho. O campo fornece alimentos e recebe máquinas e ferramentas da cidade

5. UFRJ De certas áreas rurais da Região Sul partem importantes fluxos emigratórios em
direção às novas fronteiras agrícolas do Brasil. Tanto as motivações desses emigrantes
quanto as áreas que eles escolhem como destino são diferentes daquelas dos emigrantes
das regiões agrícolas mais pobres do país.

A partir do texto:

a) Apresente as circunstâncias que explicam a emigração das áreas agrícolas da Região
Sul.

b) Que condições, encontradas nas atuais fronteiras agrícolas brasileiras, justificam as
áreas de destino escolhidas pelos emigrantes da Região Sul?

6. UFRJ O atual cenário rural bra-
sileiro não se restringe somente às
atividades tipicamente agrícolas.
O gráfico ao lado mostra um as-
pecto das mudanças que vêm
ocorrendo neste cenário.

a) Apresente duas atividades que
respondem pelo crescimento
da renda não agrícola.

b) Explique duas mudanças ocor-
ridas no campo que permitiram
o crescimento das atividades
agrícolas.

Evolução da renda das pessoas residentes na zona rural, 

segundo o setor de ocupação, 1992-97 – Brasil

0
1993 1994 1995 1996 1997
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7. U. E. Pelotas-RS

A partir da década de 1970, o
preço compensador da soja foi
responsável por uma extraordiná-
ria expansão do seu cultivo, con-
figurando um novo espaço agrá-
rio no Centro-Sul. Iniciada no Rio
Grande do Sul, a sojicultura foi ra-
pidamente conquistando áreas do
Planalto Meridional, do Centro-
Oeste e, mais recentemente, do
Nordeste.

MOREIRA, Igor. O espaço Geográfico-Geografia Geral e do Brasil. São Paulo. Ática, 1998. p. 314)

Com base nos dados acima, considerando a produtividade do plantio de soja como a razão
entre a produção (kg) e a área ocupada (mil ha), pode-se afirmar que:

I. A produtividade, no período 95/96, foi de aproximadamente 2175 kg/ha, oriunda de
uma monocultura destinada à exportação.

II. A produtividade, entre 95/96 e 98/99, aumentou 100%, por ser a lavoura de soja o
principal agente modernizador da agricultura rio-grandense.

III. Apesar do decréscimo ocorrido na área de plantio, de 97/98 para 98/99, a lavoura de
soja foi uma monocultura que alterou o espaço agrário do Rio Grande do Sul.

Está(ão) correta(s):
a) apenas as afirmativas I e II. d) apenas as afirmativas I e III.
b) apenas a afirmativa III. e) todas as afirmativas.
c) apenas a afirmativa II.

8. UFRS Miséria, escassez e má distribuição de alimentos, desnutrição e degradação ambiental
continuam afligindo o mundo. A chamada “Revolução Verde”, baseada na utilização de tecno-
logias intensivas em insumos, ocorreu sem a devida distribuição de terras e também contribuiu
para a expansão da erosão dos solos, a poluição das águas e perda da biodiversidade.
Com relação à “Revolução Verde”, são feitas as seguintes afirmações:

I. Os sistemas de cultivo predominantes são as policulturas geneticamente heterogêneas.
II. Tem maior produtividade em termos de mão-de-obra e gera retorno econômico mais

rápido do que os sistemas agroecológicos.
III. Utiliza o conhecimento tradicional e incentiva a participação das comunidades locais.
Quais estão corretas?
a) Apenas I. d) Apenas I e II.
b) Apenas II. e) Apenas II e III.
c) Apenas III.

9. UnB-DF Em 1525, José de Anchieta, referindo-se à Vila de São Vicente, que foi fundada
primeiro que todas as cidades e vilas da então Província, dizia:

“Antigamente era porto de mar e nele entrou Martim Afonso de Souza a primeira vez com sua
frota, mas depois, com a corrente das águas e a terra do monte, se tem fechado o canal, não
podendo chegar as embarcações por causa dos baixos e arrecifes; (…) por estarem as terras gastas
e não ter porto vai-se despovoando pouco a pouco.”

STERNBERG, Hilgard O’Reilly. “Brasil devastado” In: Formação — revista brasileira de educação. Rio de Janeiro:
Departamento de Imprensa Nacional, 1951, p. 18 (com adaptações).

01) O texto sugere que o abandono das roçadas e as derrubadas das matas das colinas
resultaram no entulhamento do ancoradouro pela enxurrada de detritos.

02) A situação descrita no texto, conseqüência da “corrente das águas” e da “terra do monte”,
relaciona-se com a chamada erosão acelerada, fenômeno que ainda se repete no Brasil.

03) Os fenômenos mencionados no texto referem-se a uma situação de calamidade, provocada
por chuvas tropicais abundantes, sobre a qual o homem não pode agir preventivamente.

04) A exaustão do solo e a contínua marcha em busca de novas terras para a agricultura
constituem o preço obrigatório a pagar em face do crescimento populacional no Brasil.

SAFRA PRODUÇÃO ÁREA

1000 t 1000 ha

95/96 23.189 10.663

96/97 26.160 11.381

97/98 31.355 13.175

98/99 31.480 12.682
2000

2100

2200

2300

2400

2500

95/96 96/97 97/98 98/99

Produtividade (kg/ha)
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10. U. Salvador-BA Sobre as relações de trabalho no campo, no Brasil, pode-se afirmar:

( ) Os parceiros são trabalhadores que exploram uma parte da terra do proprietário em
troca de um salário.

( ) Os parceiros possuem todos os direitos trabalhistas assegurados ao trabalhador das
cidades.

( ) Os arrendatários alugam a terra ao proprietário e pagam pelo seu uso.

( ) Os bóias-frias são trabalhadores temporários que, em geral, vivem na periferia dos
centros urbanos.

( ) Os direitos trabalhistas se estendem, hoje, aos trabalhadores rurais, razão pela qual
todos têm trabalho permanente, com direito a férias e 13º salário.

11. UEPB

O bóia-fria guarda uma relação
de trabalho com o proprietário da
terra que pode ser definida assim:

a) Trabalha na agroindústria no
período de safra, recebe como
diarista, não desfruta dos bene-
fícios da legislação trabalhista
do campo e mora nas periferi-
as urbanas.

b) Reside na propriedade, sendo remunerado parte em dinheiro e parte em suprimentos para
sua sobrevivência.

c) Vive fora da fazenda e vende sua força de trabalho como assalariado permanente.

d) Recebe uma parcela de terra para cultivo próprio, em troca de sua mão-de-obra assa-
lariada para lavoura comercial.

e) Trabalha no período da safra, recebe por empreitada e tem participação nos lucros da
colheita.

12. U. Uberaba-MG/Pias

“A modernização da agricultura criou novos personagens e articulou novos interesses, que rede-
finiram novas e velhas alianças numa teia de relações muito mais ampla e complexa. Do que é
possível apreender, há uma maior diversificação social no campo e a multiplicação de novos espaços
de representação patronal. Há também uma nova retórica de legitimação que procura projetar a
imagem do patronato rural e agroindustrial liberal e progressista, preocupado com as questões
sociais e orientando-se segundo modernos padrões de rentabilidade e competitividade”.

(Regina Bruno, 1997)

Levando-se em conta o cenário agrário nacional, o texto acima trata de questões importan-
tes. Assinale a alternativa correta:

a) O texto fala da constituição dos complexos agroindustriais e da integração entre os
capitais que possibilitaram a emergência de novos atores sociais.

b) O texto discorre sobre ações e discursos dos líderes do Movimento dos Sem-Terra (MST).

c) O texto trata das disputas e divergências internas dentro da bancada ruralista no Con-
gresso Brasileiro.

d) O texto defende o monopólio da propriedade, combatendo a reforma agrária e o patro-
nato liberal e progressista.

13. UFRJ O êxodo rural, o crescimento desordenado das cidades, a especulação imobiliária,
a ocupação operária das zonas suburbanas e as cidades dormitórios são componentes arti-
culados da realidade populacional brasileira que implica no movimento migratório.

a) inter-regional. d) pendular.

b) urbano-rural. e) transumante.
c) sazonal.

Filho, a escravidão
foi abolida há séculos.

Em que país?
Hein, mãe?
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14. UnB-DF O Centro-Oeste é uma região que teve o ritmo de sua ocupação bastante acelera-
do na últimas decadas. Acerca das características das atividades econômicas existentes
nessa região e de seus condicionantes, julgue os itens a seguir.

( ) A estrutura agrária da região Centro-Oeste diferencia-se da do restante do país por
não haver concentração de terras, tão comum nas regiões mais desenvolvidas.

( ) No Pantanal, encontra-se o maior índice pluviométrico anual de toda a região, o que
explica a configuração da rede de drenagem e o tipo de vegetação encontrada, favorá-
vel à criação de gado.

( ) O solo ácido e a falta de nutrientes dos solos do cerrado fazem que a região se preste
à pecuária extensiva, tornando a agricultura uma atividade irrelevante.

( ) Uma das conseqüências da criação extensiva de gado na região é a baixa produtivi-
dade.

15. UFGO “As atividades agrárias têm-se mostrado crescentemente como fortes depredado-
ras dos recursos naturais. É incontestável a necessidade crescente de produção de alimen-
tos que possam atender ao crescimento do consumo pela população que cada dia mais vive
em cidades. Para suprir tais necessidades, a tendência tem sido a de recorrer a tecnologias
cada dia mais sofisticadas”.

Considerando o texto acima (retirado do livro de Ross J. L. S., Geografia do Brasil, 1995)
e com base nos conhecimentos sobre o assunto,

a) cite dois grandes problemas ambientais, gerados pelas atividades agropecuárias;

b) explique a relação existente entre o uso das novas tecnologias e a geração desses pro-
blemas.

16. UEPB A proposta da charge mostra
muito bem o descaso atribuído ao ÍN-
DIO brasileiro. Analise as proposições
a seguir:

I. Em nome da espada e da cruz o
índio vem historicamente sofren-
do extermínio de suas comunida-
des e o sepultamento dos seus co-
nhecimentos culturais e ambien-
tais.

II. Os índios resistentes ao processo
de colonização foram confinados
pelos jesuítas em aldeamentos o
que provocou o processo de des-
tribalização e o rompimento de sua
organização social.

III. Nos conflitos de territorialidade na
Amazônia, o povo indígena vem
enfrentando lutas com novos pro-
tagonistas da história (garimpei-
ros, grileiros, latifundiários e gran-
des empresários) desejosos de ocu-
par suas terras.

A alternativa correta é:

a) Apenas a proposição I está correta.

b) Apenas a proposição II está correta.
c) Apenas a proposição III está correta.

d) Todas as proposições estão corretas.

e) Apenas as proposições II e III estão corretas.

Se vocês abandonarem
as suas terras eu dou

procês salário de
R$ 151,00 e um lugar na

fila do feijão.
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17. UEPB A ilustração ao lado
mostra que os fluxos migra-
tórios são uma constante no
espaço brasileiro.

Assinale a alternativa em que
os fatores explicam a rapidez
com que o campo tem jogado
os trabalhadores rurais em di-
reção aos centros urbanos.

a) Estímulo à agricultura de subsistência, mecanização agrícola e modernização do siste-
ma de trabalho.

b) Prática da cooperação agrícola, concentração fundiária e centralização do capital na
cidade.

c) Concentração fundiária, mecanização agrícola, alteração das relações de trabalho e alo-
cação do capital no campo.

d) Fascínio pela cidade, desenvolvimento das colônias agrícolas e práticas do sistema po-
licultor.

e) Especulação imobiliária, segregação social e instalações de comunas populares.

18. UEPB Com base no diálogo da charge abaixo, podemos deduzir que:

Eu não entendi
nada desta festa

dos 500 anos.

Nem eu.
Se para sobreviver

o índio teve que
ficar de joelhos perante

a lei dos brancos.

Por isto, estou
na luta e resistindo.

Posso até morrer
como o chefe dos

camelôs de São Paulo.

I. Ironicamente foi comemorada a “festa dos 500 anos” e na aldeia global até a carta de
Caminha foi destaque em programas de TV. “... encontramos gente de uma inocência
esplêndida que nem sequer usa roupa para cobrir as vergonhas.”

II. Comemorou-se 500 anos no paraíso onde a primeira Reforma Agrária (capitanias
hereditárias) foi feita entre os amigos do Rei. Esta elite vem se revezando de gera-
ção em geração, concentrando terra e poder. Será que dá para esquecer: Eldorado
dos Carajás, Chico Mendes e Margarida Maria Alves?

III. Com certeza nesta festa, o NEGRO foi convidado como serviçal (porteiro, faxineiro
e empregado doméstico). O destaque ficou para: os brancos educados, motorizados,
dolarizados, o FMI, os filhos de papai que queimaram vivo o ÍNDIO Galdino Pata-
xó e muitos figurões desta Pátria Amada, Salve, Salve.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas a proposição I está correta.

b) Apenas a proposição II está correta.
c) Apenas as proposições II e III estão corretas.

d) Apenas as proposições I e II estão corretas.

e) Todas as proposições estão corretas.
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19. AEU-DF

(…) Não venda sua identidade cultural.
Esse é o maior tesouro que um país pode ter (…)

“A modernização ocidental baseou-se numa ideologia etnocêntrica em que o progresso, a
evolução e a civilização seriam alvo de sociedades predestinadas. Além disso, o modelo europeu
considerou atrasado e improdutivo tudo aquilo que se diferenciasse dele, determinando e dividin-
do a humanidade em civilizados e selvagens. Sabendo que toda sociedade possui uma cultura
própria, julgue os itens a respeito da dicotomia, civilizado versus selvagem, levando em considera-
ção o credo dos europeus em se considerarem civilizadores.”

( ) A idéia de raça superior ganhou força com o pensamento geográfico determinista de
Ratzel, geógrafo alemão, que defendeu a idéia de povos naturais e povos civilizados.

( ) A ideologia de serem civilizadores mascarou os interesses econômicos, de domina-
ção espacial, social e político dos europeus sobre Ásia e África.

( ) “Cada povo tem uma cultura própria.” O entendimento dessa passagem no texto em
questão, contradiz o ideal etnocentrista europeu do século XIX.

( ) Considerando que cada povo possui uma cultura própria torna-se necessário classifi-
carmos as diversas culturas para melhor entendê-las.

( ) Se cada sociedade possui cultura própria, então existem culturas puras.

20. U. Católica Dom Bosco-MS O processo de ocupação e povoamento do território brasilei-
ro está associado à evolução econômica e aos ciclos econômicos. Algumas áreas do Brasil
foram ocupadas em função do desenvolvimento de uma atividade econômica que polari-
zava outras atividades.

A partir da informação e dos conhecimentos sobre ciclos econômicos e o povoamento do
Brasil, pode-se afirmar:

a) O ciclo da borracha motivou as migrações para a Amazônia Ocidental e possibilitou a
anexação do Acre.

b) O ciclo da mineração foi responsável pelo povoamento da Região Sul.

c) O cultivo do cacau foi responsável pela ocupação e povoamento da Zona da Mata nor-
destina.

d) A pecuária foi a única atividade econômica que não conseguiu, no período colonial, o
povoamento das áreas onde era praticada.

e) Os solos de massapê e o clima subtropical são os fatores responsáveis pelo desenvolvi-
mento da cafeicultura e pelo povoamento da Região Sudeste.

21. Unifor-CE Essa prática agrícola visa, de uma certa maneira, quebrar ciclos de doeças e
pragas, mudando a cultura de lugar, e poupar o solo da exaustão causada pela monocultu-
ra. Um dos exemplos mais comuns no Brasil desta prática agrícola são as culturas do
milho e do feijão. O que está sendo especificamente descrito?

a) a Agricultura Integrada.

b) a Agricultura Orgânica.

c) a Rotação de Culturas.

d) a Agrossilvicultura.

e) a Agricultura de “Plantation”.
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22. UnB-DF/Paes Com relação à agricultura contemporânea e com o auxílio dos gráficos ao
lado, julgue os seguintes itens.

1970

18

71

55

1980

13

65

51

1990

8

59

47

2000

5

53
42

2010

4

46
37

2020

2

40
33

1960

28

76

60

1950

38

81

67

Agricultura

Mundo

Países desenvolvidos
Países em desenvolvimentos

Porcentagem da força do trabalho envolvido em agricultura

Estado de Mato Grosso do Sul – Uso da Terra

Categorias 1985 1995(1)

Número de estabelecimentos 54 631 49 423

Área em estabelecimentos 31 108 815 30 942 772

Área aberta 15 281 042 17 814 849

Área em lavouras 1 902 970 1 383 711

Pastagens plantadas 12 144 529 15 727 930

Matas plantadas 454 251 181 080

Área em descanso 195 762 118 185

Área produtiva, mas não usada 583 530 403 943

Pastagens naturais 9 658 224 6 082 778

Matas naturais 4 170 597 5 696 659

Terras inaproveitáveis 1 998 952 1 348 486

( ) A queda na proporção da força de trabalho empregada na agricultura dos países de-
senvolvidos explica-se pela crescente importação, pelos países ricos, de gêneros ali-
mentícios dos países pobres.

( ) Verifica-se uma produção de caráter empresarial, com maior submissão do produtor
ao capital financeiro e à indústria.

( ) A porcentagem da força de trabalho envolvida na agricultura nos países em desenvolvimen-
to é maior que a média mundial em decorrência da pouca oferta de trabalho nas cidades.

( ) No caso brasileiro, a concentração fundiária expulsa o trabalhador rural do campo.

( ) A agricultura de subsistência é um dos fatores de fixação de população dedicada às
atividades agrícolas.

23. UFMS Informações constantes nos censos agropecuários são importantes instrumentos para
análise do aproveitamento econômico do espaço geográfico. Com base nos dados da tabela
abaixo, sobre o uso da terra em Mato Grosso do Sul, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

Nota – Dados de área em hectares (1) Em 31.12  Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1995/1996

(01) Verifica-se que houve redução da área em lavouras nessa última década.

(02) Mais da metade da área total dos estabelecimentos registrados para 1995 foi utilizada
para pastagens (incluindo áreas plantadas e naturais), o que indica o predomínio da
pecuária na utilização da terra no Estado.

(04) As pastagens plantadas sofreram uma grande redução no período considerado, devi-
do ao aumento das pastagens naturais e à baixa capitalização da pecuária estadual.

(08) Houve a redução da área de terras inaproveitáveis no período, o que representa a
incorporação dessas áreas do processo produtivo.

(16) O Estado ainda possui área produtiva, mas que não é utilizada, representando uma
área de 403.943 ha no ano de 1995.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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24. Unifor-CE Dentre as atuais tendências da agricultura brasileira pode-se destacar

a) o crescente aumento da mão-de-obra em caráter permanente e a diminuição do número
de latifúndios improdutivos.

b) a ampliação das áreas destinadas aos cultivos de subsistência e a redução do número de
empregos no campo.

c) o desaparecimento do trabalho temporário e a substituição da pecuária por cultivos
comerciais para o mercado interno.

d) a sensível redução dos conflitos de terra e a crescente substituição dos fertilizantes e
agrotóxicos químicos por produtos naturais.

e) a diminuição da oferta de trabalho no campo devido à mecanização e o aumento da
produtividade agrícola.

25. UFRRJ No que diz respeito à participação agrícola e industrial do Brasil no comércio
exterior, os corredores de exportação têm como lógica na sua distribuição geográfica, ao
longo do território, a necessidade de escoamento de alguns produtos predominantes em
cada região.

Assim, pelo corredor de Paranaguá (PR) os principais produtos de exportação são

a) manufaturados e produtos químicos. d) calçados e automóveis.

b) café e soja. e) açúcar e trigo.

c) minérios e petróleo.

26. PUC-MG Observe os dados a seguir.

TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL: CASOS REGISTRADOS

Estado Município Trabalhadores

AP Porto Grande 199

GO Perolândia 39

GO Santa Rita do Araguaia 9

MA Miramar do Norte 31

MG Poços de Caldas 46

PA Santana do Araguaia 50*

PA Banach 21

PA Santa Maria das Barreiras 62*

PA Sapucaia 33

PA Água Azul do Norte 27

PA Eldorado dos Carajás 30
* presença de menores

Fonte: Comissão Setor de Documentaçao Pastoral da Terra Almanaque Abril/2000

A partir da análise das informações, estão corretas as seguintes conclusões sobre o traba-
lho escravo ou peonagem no Brasil, EXCETO:

a) A ocorrência de trabalho escravo está relacionada à necessidade de mão-de-obra em
grandes projetos agropecuários na Amazônia Legal.

b) Embora concentrada, a ocorrência de trabalho escravo não se limita a uma região ou
Estado.

c) O “gato” ou empreiteiro é figura central no aliciamento de trabalhadores, principal-
mente sulistas, mediante promessa de trabalho e salários compensadores.

d) A escravidão do peão se explica pela inexistência de contratos escritos, o que acaba por
torná-lo prisioneiro na fazenda pelas dívidas contraídas.
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27. PUC-MG As maiores alterações do espaço agrário brasileiro são irradiadas da Região
Sudeste, sendo essa a região que mais contribui para o produto interno do setor agrope-
cuário brasileiro. Nesse sentido, são corretas as seguintes afirmativas, EXCETO:

a) A concentração de capital permite maiores investimentos para a melhoria das técnicas
agrícolas, que, por sua vez, são tomadas como exemplos pelos produtores rurais de
outras áreas do país.

b) As empresas se expandem para continuar a crescer, fazem investimentos fora de sua
sede territorial, mas mantêm com ela fortes laços de dependência.

c) A concentração industrial exige grande quantidade de produtos agrícolas como matéria
prima.

d) Cada vez mais a economia agroindustrial no Brasil está apoiada na produção de matéria
prima bruta para as indústrias sediadas no complexo urbano-industrial de São Paulo.

28. Unifor-CE A partir dos anos 60, esta região brasileira vem-se tornando um importante
celeiro agrícola, com expansão da mecanização e diversificação das culturas, principal-
mente aquelas destinadas à exportação. Trata-se da região

a) Norte. d) Nordeste.

b) Centro-Oeste. e) Sul.

c) Sudeste.

29. PUC-MG As opções a seguir descrevem corretamente características de elementos pre-
sentes na estrutura agrária brasileira, EXCETO:

a) Agricultura Itinerante – feita em pequenas propriedades, descapitalizada, baixa ferti-
lidade do solo, baixa produtividade, com uso de queimadas e ocupação de novas áreas.

b) Agricultura Intensiva – modernas técnicas de preparo do solo, de cultivo e de colhei-
ta, elevados índices de produtividade e bom grau de capitalização.

c) Plantations – pequenas e médias propriedades policultoras, cuja produção alimentar é
destinada ao abastecimento dos centros urbanos mais próximos.

d) Posseiros – invasores de terras improdutivas, que atualmente estão organizados no Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

30. PUC-MG São situações marcantes na transformação dos espaços agrários brasileiros,
EXCETO:

a) a preocupação constante em garantir a sustentabilidade dos solos, preparando-os para
as gerações futuras.

b) a modernização na forma de máquinas e insumos, aumentando a produtividade dos espaços.

c) o aparecimento, no campo, de diversas atividades econômicas não rurais.

d) a expressiva liberação de mão-de-obra, apesar do aumento de produção agrícola.

31. PUC-MG Leia com atenção o texto abaixo.

O Brasil Profundo
“Um novo país está sendo construído em torno da rodovia que liga o Rio Grande do Sul ao Pará.

Uma região jovem e com capacidade surpreendente para enfrentar desafios.
(…) Foi nas proximidades do litoral que se criaram as raízes da identidade nacional. A sociedade

litorânea foi solidificada pela construção de grandes eixos de norte a sul, como a BR 101 (…).
Existe no interior do país (…) uma nova e excitante onda de ocupação levada a cabo pela civiliza-
ção brasileira sobre o imenso território.”

(Revista Veja ano 33, nº 1 edição, 1.630. 05/01/2000)

São fatores que explicam o crescimento desse interior e a relativa estagnação de áreas
tradicionais do litoral, RESPECTIVAMENTE:

a) a agricultura de alta tecnologia e a oferta de serviços modernos.

b) a proximidade dos portos marítimos e a existência de grandes áreas (física e economi-
camente) a serem exploradas.

c) a existência de pólos de migração e oferta de empregos nos serviços e comércio urbanos.

d) a boa qualidade de vida e a saturação do mercado de trabalho nos grandes centros.
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32. U. E. Maringá-PR No processo de modernização da agricultura brasileira, verificou-se
uma integração e uma interdependência entre a agricultura e a indústria, culminando com
a industrialização da primeira com a substituição do complexo agrocomercial pelo com-
plexo agroindustrial. No contexto sócioeconômico desse processo, verificou-se

(01) a intensificação do processo de urbanização da população brasileira.

(02) o aumento das exportações brasileiras de produtos tropicais como a soja, o café, o
trigo, o algodão e o milho.

(04) a expansão das culturas de grãos, sobretudo na década de 90, sobre o domínio dos
cerrados e a porção sul da Amazônia, no interior do País.

(08) a substituição em larga escala da área ocupada pela policultura de produtos alimenta-
res, no Rio Grande do Sul, e pela cafeicultura, no Paraná, por um sistema de rotação
de culturas envolvendo o binômio soja-trigo.

(16) uma participação maior do Brasil no processo de globalização da economia mundial,
com uma agressiva política de exportação de produtos agroindustriais como óleo de
soja, laticínios, sucos, álcool e farináceos.

(32) uma redução dos cultivos tradicionais de subsistência, liberando mão-de-obra no campo
e agravando o êxodo rural.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

33. Unifacs-BA

Brasil destruirá

30% da colheita de café

Fazendeiros receberão 5 mil-réis por saca pelas 6.600.000 sacas apreendidas pelo governo.

RIO DE JANEIRO, 2 de julho — Calculada em 2 milhões de sacas, a colheita do café, em 1936-
1937, além de mais 4 a 5 milhões que restaram da safra anterior, Departamento Nacional do Café
determinou que 30% desse total fossem destruídos. Está pagando aos plantadores mil-réis por
saca, pela destruição.

New York Times, 3 de julho de 1936. (In: Huberman, p. 293)

Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre a cafeicultura e sua importância
para a economia brasileira, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

( ) O trabalho escravo e o uso de latifúndios, durante o século XIX, asseguraram aos
barões do café lucros que possibilitaram um grande acúmulo de riquezas.

( ) A política de proteção da produção cafeeira implantada pelo governo no final da
década de 20 do século XX, tornou o país imune aos efeitos da crise de 1929.

( ) A crise do café, em 1937-1938, sinalizou fragilidade da economia brasileira e a sua
susceptibilidade em relação às oscilações de mercado internacional.

( ) O ano de 1937 foi também o ano da promulgação de uma nova Constituição, que se
caracterizava pelo fortalecimento do poder presidencial, com a extinção do Poder
Legislativo e a subordinação do Judiciário ao Executivo.

( ) A política de controle da produção do café referido no texto visava, através da redu-
ção da atividade cafeeira, incentivar a diversificação da produção agrícola e, conse-
qüentemente, das exportações brasileiras.

34. UFCE Nas transformações recentes do espaço agrário brasileiro, existe a experiência da
agricultura associada à agroindústria. Neste sentido, destaque qual a importância do culti-
vo da uva e do caju no contexto atual da economia nordestina.
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35. Facic-BA Com base nos conhecimentos sobre a agropecuária brasileira, pode-se afirmar:

1) O rebanho bovino do País é o mais numeroso do mundo, destacando-se a pecuária
leiteira e, em posição secundária, a pecuária de corte.

2) O Brasil é conhecido mundialmente como grande produtor agrícola, ocupando a lide-
rança nas produções de café, cana-de-açúcar e laranja.

3) Os melhores solos para a atividade agrícola no país são o massapê, encontrado no Pla-
nalto Meridional, e a terra roxa, dominante na Zona da Mata, à qual a cana-de-açúcar se
adapta muito bem.

4) As lavouras fundamentais à alimentação do brasileiro, como o arroz, o feijão e a man-
dioca, sempre estiveram em primeiro plano na história e na política agrícola do País.

5) O Nordeste brasileiro, em especial o Estado da Bahia, possui o mais elevado grau de
modernização da agricultura, além de eficiente e rápido sistema de transporte.

36. UFCE Os conflitos de terra que vêm acontecendo no campo brasileiro trazem à tona
discussões a respeito da Reforma Agrária, luta já antiga de alguns setores da sociedade
brasileira. Neste sentido, quais são os critérios básicos a serem adotados na implantação
de projetos de Reforma Agrária para que se obtenham resultados positivos?

37. UFPB O processo, caracterizado pela intensificação do uso de capital, aumento da meca-
nização agrícola, redução da mão-de-obra ocupada e reconcentração fundiária, é conhe-
cido nos estudos sobre agricultura com o tema:

a) Reforma agrária. d) Comercialização agrícola.

b) Financiamento agrícola. e) Modernização agrícola.
c) Sistemas agrícolas.

38. U. Católica-PE A partir da década de 70, vastas áreas do Mato Grosso do Sul foram
desmatadas para o plantio de soja. Identifique as conseqüências da introdução desse tipo
de cultura na Região Centro-Oeste do Brasil:

( ) lavradores expulsos de suas terras transformaram-se em mão-de-obra para grandes
propriedades;

( ) monocultura praticada em grandes propriedades com mecanização;

( ) destruição de matas ciliares;

( ) modificação do clima no Planalto Central, que passou de subtropical para temperado;

( ) redução considerável dos processos erosivos, notadamente das voçorocas.

39. U. E. Maringá-PR Assinale o que for correto sobre os pampas, sobre a pecuária bovina e
sobre os tropeiros no Brasil.

(01) Durante o ciclo do ouro no Brasil, a necessidade de animais de carga, de couros e de carne
para abastecer a região mineradora incentivou a atividade dos tropeiros. Estes traziam, do
Sul, charque e outros produtos da pecuária sulina para consumo nas “Gerais”.

(02) A vegetação dos pampas constitui um tipo de savana sujeita à ação das queimadas no
inverno. Essas pradarias desenvolvem-se sobre um relevo suave, de coxilhas, consti-
tuindo excelentes pastagens no verão.

(04) O caminho das tropas, no estado do Paraná, atravessava as extensas áreas de campos,
entremeados, muitas vezes, de capões de mata com araucárias. O relevo pouco aci-
dentado e a vegetação aberta, sem grandes obstáculos, favoreciam a travessia.

(08) No estado do Paraná, as cidades de Castro, Lapa, Campo Largo, Ponta Grossa e Rio
Negro originaram-se de fazendas ou de povoados que constituíam lugares de passa-
gem ou de parada dos tropeiros.

(16) As estâncias gaúchas surgiram como pequenos núcleos de pouso das tropas de mulas
e de rebanhos bovinos. As grandes propriedades de criação de gado do Rio Grande do
Sul evoluíram desses vilarejos estancieiros, por incorporação de unidades menores,
às estâncias maiores.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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40. U. F. Santa Maria-RS Leia o texto a seguir.

“O processo de industrialização da agricultura tem eliminado gradativamente a separação entre
a cidade e o campo, entre o rural e o urbano, unificando-os dialeticamente.”

(OLIVEIRA, A. V. Agricultura Brasileira: Transformações recentes. in: Ross, I. (ORG)
Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp/FDE, 1995. p. 475.)

Considerando esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) que constitui(em) exemplo(s) da
relação rural/urbana a que se refere o texto.

I. fixação na cidade do trabalhador assalariado do campo

II. comercialização e transformação da produção agrícola na cidade

III. expansão, no meio rural, da agricultura familiar

IV. manifestações, nas cidades, dos movimentos sociais rurais

Está(ão) correta(s)

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

41. U. E. Maringá-PR Sobre as atividades do setor primário da economia, assinale o que for
correto.

(01) O jacarandá, o mogno e a peroba são produtos extrativos vegetais encontrados em flo-
restas tropicais, enquanto o carvalho é uma árvore própria das florestas temperadas.

(02) Dentre os cereais, pode-se dizer que o arroz, o milho e o trigo são cultivos chamados
“tropicais”, por serem especialmente adaptados ao clima quente e úmido. Por outro
lado, o centeio, a aveia e o milhete são cultivos próprios das regiões frias.

(04) Entende-se por aumento da produtividade a ocupação crescente das terras aráveis,
em uma dada região, resultando em colheitas progressivamente maiores.

(08) A agricultura de jardinagem do tipo oriental, realizada em pequenas propriedades,
utiliza abundante mão-de-obra, empregando grandes cuidados manuais. Um exem-
plo desse sistema de cultivo é a rizicultura irrigada, no Sudeste Asiático e na China.

(16) Entende-se por rotação de culturas o plantio alternado de diferentes produtos, em
diferentes momentos, em uma mesma parcela de terras. Na rotação de culturas, mui-
tas vezes são intercalados, periodicamente, cultivos de plantas leguminosas, que têm
a capacidade de enriquecer os solos de elementos nitrogenados.

(32) O cultivo de “roça”, comum no Brasil colonial, consistia em se roçar o mato anual-
mente para plantio do milho, do feijão, da mandioca e da cana-de-açúcar. Essa técni-
ca intensiva de cultivo esgotava as terras, devido à prática das queimadas e ao empo-
brecimento dos solos pelas monoculturas.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

42. UFRS A Constituição Brasileira de 1988 define que as terras indígenas são consideradas
da União, porém o direito de usá-las é dos índios, sendo necessário que estes solicitem ao
governo a demarcação das mesmas.

Considere as afirmações abaixo.

I. Demarcar as terras indígenas significa estabelecer os limites de uma reserva, associ-
ando as necessidades da vida cotidiana dos grupamentos à área suficiente para atender
essas necessidades.

II. A atual situação jurídica das terras indígenas no Brasil mostra que as maiores áreas
indígenas já demarcadas e regularizadas encontram-se nas Regiões Norte e Nordeste.

III. O conflito entre garimpeiros e os índios ianomâmis, na fronteira do Brasil com o Peru
em 1993, provocou a morte de dezenas de índios, gerando protestos em todo o mundo.

Quais estão corretas?

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas II e III. e) I, II e III.
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43. U. F. Pelotas-RS

“(…) O meu fito de vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, contruir esta casa, plantar
algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, introduzir nestas brenhas a pomi-
cultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. (…)”

Sobre o protagonista da obra referida por esse fragmento, podemos dizer que:

a) a perspicácia demonstrada por ele, ao se apossar da fazenda São Bernardo, que perten-
cia a Casimiro Lopes, levou-o a transformá-la num minifúndio de exploração.

b) os seus propósitos de enriquecimento e ascensão política refletiam-se na sua preocupa-
ção em capacitar os empregados para o domínio das técnicas agropecuárias.

c) a sua propriedade prosperou graças à administração coletiva nela implantada e às ca-
racterísticas de plantation daquelas terras.

d) as relações capitalistas vivenciadas por ele fizeram com que, no âmbito do seu conví-
vio, prevalecesse o interesse sobre os sentimentos e até mesmo sobre os princípios
morais.

e) o empenho demonstrado por ele, no sentido de melhorar as condições de vida de seus
empregados e minimizar os efeitos das secas nordestinas, fez com que ele mandasse
construir escolas, açudes e igrejas.

44. Vunesp Pesquisas recentes revelam que, nas últimas décadas, o meio rural brasileiro vem
ganhando novas funções agrícolas e não-agrícolas e oferecendo oportunidades alternati-
vas de trabalho e renda para as famílias, reduzindo, cada vez mais, os limites entre o rural
e o urbano.

a) Indique três causas que explicam a procura por atividades não-agrícolas pela mão-de-
obra residente na zona rural.

b) Cite três exemplos de atividades não-agrícolas desenvolvidas no meio rural, que estão
atraindo esta mão-de-obra.
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GEOGRAFIA

AGROPECUÁRIA

1. F-V-F-V-V

2. 5

3. 05

4. A

5. O processo de modernização das áreas a) agrícolas da Região Sul causou a crise da peque-
na propriedade familiar ao selecionar os proprietários com melhores condições de acesso
ao crédito.

b) Distância, onde existem terras mais baratas servidas por infra-estrutura de transportes,
além do acesso a linhas de crédito especial.

6. a) Serviços domésticos em condomínios rurais.

Serviços de hotelaria na indústria do turismo rural (“spas”, hotéis-fazenda, etc.)

b) Atividades de comércio, ligadas a eventos, ao turismo: artessanato, fabricação de doces,
etc.

7. D

8. B

9. 1 + 2 = 3

10. FFVVF

11. A

12. A

13. D

14. E-E-E-C

15. a) erosão e esgotamento dos solos.

b) devido a utilização da mecanização, os solos são revolvidos, onde a terra se torna
muito fofa e a vida microbiana desaparece.

16. D

17. C

18. E

19. V-V-V-F-F

20. A

21. C

22. E-C-E-C-C

23. 27

24. E

25. B

26. C

27. B

28. B

29. D
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30. D

31. D

32. 45

33. V-F-V-V-F

34. Solução e comentários: O cultivo do caju faz parte das atividades da agricultura nordestina
há várias décadas, no entanto sua exploração em grande escala vem acontecendo simulta-
neamente ao processo agroindustrial que se implanta no Nordeste. É uma atividade sazo-
nal que ocupa, durante a colheita, grande contingente de mão-de-obra, além de ocupar
uma força de trabalho significativa nos processos agroindustriais, cujos subprodutos são
exportados ou abastecem o mercado local e regional. Essa dinâmica na sua produção,
distribuição e comercialização faz dele um produto importante na economia regional. Os
estados onde a produção de caju é mais significativa são Ceará, Rio Grande do Norte e
Piauí.

A uva é um fruto que vem sendo produzido nas áreas de irrigação do Vale do São Francis-
co, nas planícies fluviais de outros rios no semi-árido nordestino e em algumas serras
úmidas. É uma atividade que proporciona, principalmente, no entorno do município de
Petrolina (PE) o emprego de mão-de-obra na agricultura e na fabricação de vinhos. É uma
atividade produtiva que não é típica da Região Nordeste, no entanto, os avanços técnicos
da Engenharia Genética e da Irrigação, conseguiram adaptar o cultivo às condições locais.
Hoje, a produção de uva tem um significado econômico e social importante para o Nor-
deste.

35. 2

36. Solução e comentários: A Reforma Agrária, de um modo geral, implica uma mudança da
estrutura fundiária, através da desapropriação e distribuição de lotes a famílias campone-
sas. Para que a Reforma Agrária possa ter resultados positivos, a desapropriação e distri-
buição de terras devem ser acompanhadas de recursos financeiros, técnicos e de assistên-
cia ao agricultor. Para a seleção de áreas, torna-se importante, também, o conhecimento do
espaço geográfico através da análise das condições naturais, econômicas e sociais.

37. E

38. V-V-V-F-F

39. 13

40. C

41. 25

42. A

43. D

44. a) Entre as várias causas que explicam a procura por atividades não-agrícolas pela popula-
ção rural, destacamos a liberação de mão-de-obra devido à modernização da agricultura, o
elevado potencial econômico do meio rural e o aumento e complemento da renda familiar;

b) Entre as principais atividades não-agrícolas, são a agroindústria, ecoturismo, turismo
rural, pesca, caça e exploração mineral, entre outras.
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1. UnB-DF Um empresário precisa chegar em Tóquio, no Japão, às 14 h do dia 24/1/2001,
horário local, vindo de São Francisco, nos Estados Unidos da América. Para isso, ele fará
o percurso de avião, seguindo a trajetória mostrada na figura abaixo. Considerando que o
tempo de vôo contínuo seja de 10 horas e sabendo que há 7 fusos horários de diferença
entre as duas cidades, no sentido da trajetória em que a viagem será realizada, determine o
dia D do mês de janeiro de 2001 e a hora exata H — no horário de São Francisco e
considerando a escala horária de 0 a 24 h — em que o empresário deverá iniciar o vôo para
chegar a Tóquio exatamente no horário preestabelecido. Nessas condições, calcule o valor
de 2 X (D + H).

50°N

40°

140° 140° 120°160°L 180° 160°O

30°
Tóquio

linha internacional da data

São Francisco

2. UFSE Considere o mapa de Sergipe apresentado abaixo.

A partir da interpretação do mapa pode-se afirmar que os municípios que apresentam,
respectivamente, as menores latitude e longitude são

a) Aracaju e Curituba Velha.

b) Indiaroba e Aracaju.

c) Itabaiana e Poço Verde.

d) Brejo Grande e Indiaroba.

e) Curituba Velha e Brejo Grande.

38°
37°

10°

11°

AL

Indiaroba

Aracaju

Itabaiana

Curituba
Velha

Poço Verde

BA

2,5 cm

Oceano
Atlântico

Brejo 
Grande

E SPA Ç O G E O G R Á F IC O :
C O NC E IT O S E

R E P R E S E N TA Ç Õ E S

G E O G R A F IA
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3. PUC-RJ Responder à questão com base nos mapas abaixo.

Sobre os mapas acima, é correto afirmar que:

a) os dois são de mesma escala e representam o mesmo espaço real, pertencendo à catego-
ria conforme.

b) o mapa 1 é equivalente e cônico, o mapa 2 é cilíndrico eqüidistante, porém a escala
do 1 é maior do que a do 2.

c) os dois são de Mercator, pois caracterizam o Eurocentrismo, que põe em destaque a
Europa.

d) a escala do mapa 1 é maior do que a do mapa 2, pois o detalhamento é menor.

e) o mapa 1 é afilático, projeção conhecida de Mollweide, e o mapa 2 é de Peters, cilíndri-
co equivalente.

4. U. Caxias do Sul-RS Responda à questão com base nas afirmativas abaixo sobre as dife-
rentes projeções cartográficas.

I. A projeção cilíndrica de Mercator é bastante utilizada. Além de preservar o cinturão
equatorial, conserva o contorno dos continentes.

II. A projeção cônica é utilizada para representar principalmente as zonas temperadas,
pois, nessas latitudes, a deformação resultante é menor.

III. A projeção de Peters é pouco utilizada, pois, apesar de manter as áreas dos continen-
tes, implica a deformação dos seus contornos.

Das afirmações acima,

a) apenas a I está correta.

b) apenas a I e a II estão corretas.

c) apenas a I e a III estão corretas.

d) apenas a II e a III estão corretas.

e) a I, a II e a III estão corretas.

80º

80º

60º

60º

40º

40º

20º

20º

0º

Mapa 1

Mapa 2

160º 160º

15º

15º

45º

45º

75º

75º

0º

120º 120º80º 80º40º 40º0º
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5. U. E. Maringá-PR Assinale o que for correto sobre o planeta Terra e a sua representação
cartográfica, recorrendo às figuras, quando necessário.

01) Na figura 1, o satélite imageador, percorrendo a órbita S, poderá registrar imagens de
todos os pontos do planeta, sem alteração da sua órbita, devido ao movimento de
rotação da Terra.

02) Pelo fato de os movimentos de rotação da Lua e de sua translação ao redor da Terra
terem a mesma duração, esse satélite apresenta sempre a mesma face voltada para o
nosso planeta.

04) O Plenilúnio corresponde à fase em que a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Nessa
fase, podem ocorrer os eclipses lunares, que resultam na projeção do cone de sombra
da Lua sobre a Terra.

08) Com base no que sabemos sobre a inclinação do eixo terrestre, em combinação como
o movimento de translação da Terra, apenas em dois dias no ano – um dia no mês de
março e outro no mês de setembro – os dois hemisférios terrestres podem receber, em
teoria, a mesma quantidade de energia solar. Esses dias correspondem aos equinócios,
sendo a duração do dia igual à duração da noite.

16) A projeção I, na figura 2, que corresponde à cilíndrica de Mercator, tende a deformar
as áreas localizadas nas altas latitudes, fazendo que essas áreas pareçam maiores do
que são.

32) A projeção II, na figura 2, é do tipo zimutal, sendo que, na ilustração, o plano tem o
seu ponto central tangente ao pólo. Nesse tipo de representação, as áreas próximas ao
ponto de tangência sofrem menor deformação, mas essa deformação cresce à medida
que aumenta a distância do ponto central.

64) A projeção III, na figura 2, corresponde à projeção denominada cônica. Nela, os para-
lelos convergem para um ponto central e as latitudes são representadas por linhas
concêntricas. Esse tipo de projeção não gera deformações aparentes.

Dê como resposta, a soma das alternativas corretas.

6. UFCE A compreensão e o uso das coordenadas geográficas são de importância funda-
mental na cartografia. A esse respeito, responda:

a) O que são coordenadas geográficas?

b) Qual a sua utilização no estudo do espaço geográfico?

ecife

a S

uiab

b S

aima

S

igura 1

proje

proje ã  ll

proje ã  lll

igura 2
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7. PUC-RS

I. Neste mapa aparece a porção meridional do Brasil e o Trópico de Câncer, localizado
ao Sul do Equador.

II. A área menos deformada deste mapa é o Pólo Sul, pois é uma Projeção Azimutal
Polar.

III. O mapa apresenta como ponto central o Pólo Norte, ficando em evidência o Círculo
Polar Ártico.

IV. Todos os continentes nessa projeção estão ao norte do seu centro.

V. Entre os meridianos apresentados existem dois fusos horários.

A análise das afirmativas permite concluir que está correta a alternativa

a) I, II e III

b) I, III e V

c) II, IV e V

d) II e IV

e) III e V

8. U. F. Santa Maria-RS Imagine a seguinte situação: Você está no início de uma avenida e
deseja ir até o “shopping center” que se situa no final dessa avenida. De posse da planta da
cidade, você quer saber exatamente quantos metros terá de andar até chegar ao “shopping
center”, sabendo que a planta da cidade está representada na escala 1:5000 e que a distân-
cia do ponto que você está até o “shopping center” representado mede 40 cm.

Assim, você terá de andar

a) 20 metros.

b) 200 metros.

c) 2000 metros.

d) 40 metros.

e) 400 metros.

9. UFGO O sistema de coordenadas geográficas, adotado atualmente como uma convenção
mundial, foi concebido na Grécia Antiga e visava a facilitar a localização de qualquer
ponto na esfera terrestre, a partir do cruzamento entre um paralelo e um meridiano.

Considerando-se as características desse sistema, uma cidade fictícia, com coordenadas
iguais a 7° 00’ de longitude Leste e 6° 50’ de latitude Sul, estaria localizada à:

( ) 5° 20’ ao norte da latitude 12° 10’ Sul.

( ) 15° 30’ a leste da longitude 7° 30’ Leste.

( ) 6° 10’ ao sul da latitude 13° 00’ Sul.

( ) 8° 30’ a oeste da longitude 15° 30’ leste.
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10. UFSE Observe a figura para responder à questão.

Analise as afirmativas sobre a projeção de Mercator.

( ) Foi criada no século XVI e ainda é usada nos livros e Atlas.

( ) Apresenta a desvantagem de distorcer o tamanho dos continentes.

( ) Por esta projeção, as áreas próximas ao Equador têm suas dimensões aumentadas
enquanto as áreas próximas aos pólos são diminuídas.

( ) Os mapas feitos com esta projeção são largamente utilizados para a navegação marí-
tima.

( ) Esta projeção foi criada com o objetivo de demonstrar que não há áreas mais ou
menos importantes no mundo, pois todas elas são representadas com suas verdadei-
ras características.

11. UFRJ Três internautas (A, B e C) navegam pela rede mundial e visitam a página da BBC
de Londres. No momento em que eles acessam a referida página, são 15h (hora local) em
Londres (0ºGr). Sabe-se que o internauta A mora numa cidade a 105ºL de Gr, o internauta
B, a 30ºO de A, e o internauta C, a 45ºO de Gr.

Com base nessas informações, é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e C,
no momento em que eles acessam a referida página, têm, como hora-local, respectiva-
mente,

a) 20h, 18h e 12h.

b) 20h, 22h e 18h.

c) 22h, 17h e 12h.

d) 22h, 20h e 12h.

e) 22h, 20 e 18h.

12. UFRJ Para um geógrafo foi solicitado um mapeamento de uma trilha ecológica em linha
reta de 11 km, que será construída em um parque. Todo o projeto de mapeamento foi
impresso em folhas de tamanho A4 (210 x 297 mm).

Dentre as escalas abaixo, qual foi utilizada para que toda a trilha fosse representada na
folha?

a) 1 : 1,1

b) 1 : 22

c) 1 : 1.100

d) 1 : 20.000

e) 1 : 40.000

(GARCIA, Hélio Carlos e GARAVELHO MÁRCIO, Tito. Lições de Geografia. São Paulo,
Scipione, 1995, p. 34)

ROJEÇÃO CILÍNDRICA (MERCATOR)
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13. Univali-SC O sistema de coordenadas geográficas da Terra baseia-se na rede de coorde-
nadas cartesianas e foi traçado considerando-se a Terra como uma esfera perfeita, no Con-
gresso Internacional de Cartografia de Londres, no ano de 1895.

Leia as alternativas abaixo e assinale a que estiver correta:

a) As linhas denominadas de paralelos são círculos máximos que cortam a Terra em duas
partes idênticas, de pólo a pólo.

b) Longitude é o valor angular do arco do paralelo, compreendido entre o Meridiano de
Greenwich e o meridiano do lugar de referência, considerado sempre o plano do Equa-
dor, isto é, a distância, em graus, de um dado ponto da superfície terrestre à Linha de
Greenwich.

c) Os fusos horários são determinados a partir do Meridiano de Greenwich. Devido ao
sentido do movimento de rotação da Terra, que é feito de Leste para Oeste, as horas
diminuem para a direção Leste de Greenwich e aumentam para a direção Oeste.

d) São meridianos importantes: a Linha do Equador e os Trópicos de Câncer e de Capri-
córnio.

e) O Brasil é atravessado por cinco fusos horários, todos adiantados em relação à hora no
Meridiano de Greenwich (GMT).

14. UFCE Sobre o sistema de fusos horários, é verdadeiro afirmar que eles são 24, cada um
deles:

a) equivalendo a 15° de longitude.

b) equivalendo a 10° de longitude.

c) correspondendo a 10° de latitude.

d) correspondendo a 15° de latitude.

e) estabelecido segundo a linha do Equador.

15. PUC-RS Um viajante saiu da Austrália para o Brasil atravessando a Lid (Linha Internaci-
onal da Data — 180°). No meridiano 175° Leste, o seu relógio estava marcando 13 horas
do dia 21 de setembro. Quando chegar a um lugar a 178° Oeste, legalmente, que horas e
dia serão para esse viajante?

a) 13 horas do dia 20 de setembro.

b) 13 horas do dia 21 de setembro.

c) 11 horas do dia 20 de setembro.

d) 12 horas do dia 21 de setembro.

e) 12 horas do dia 20 de setembro.

16. PUC-RS A Lua, satélite natural da Terra, é o elemento cósmico mais próximo que influ-
encia diretamente o cotidiano das pessoas. É correto afirmar, sobre essa influência, que

a) os picos de marés altas ocorrem pela força gravitacional provocada pela Lua nas qua-
draturas.

b) os eclipses, fenômenos que auxiliam o estudo da Lua e do Sol, ocorrem nas fases cres-
cente e minguante.

c) a Lua, na sua fase crescente, aparece no céu do Hemisfério Sul em forma de “C”,
devido à sombra que a Terra nela provoca, o que diminui o seu poder gravitacional
sobre esta.

d) o movimento de translação da Lua proporciona as diferentes fases, as quais, pela posi-
ção em relação ao Sol e à Terra, modificam o poder gravitacional do nosso planeta.

e) o eclipse anelar, ou anular, ocorre na fase da Lua cheia, quando um “anel dourado”
reflete os limites do Sol.
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17. U. F. Pelotas-RS Um barco de passeio fez a seguinte rota turística, em formato de triângu-
lo retângulo:

Partiu de um ponto A sobre a margem de um rio, no sentido Norte/Sul, até atingir um
ponto B. Desse ponto, deslocou-se 5 km perpendicularmente, no sentido Leste/Oeste, até
atingir um ponto C. Do ponto C retornou ao ponto de partida A, no sentido ………, for-
mando, com a margem, um ângulo de 30°. Com uma velocidade média de 15 km/h, o
barco percorreu aproximadamente ……… em torno de ……… . Considere sen 30° = 0,5,
cos 30° = 0,87 e tan 30° = 0,57

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

a) nordeste; 240 m; 1h 36min

b) nordeste; 24 km; 1h 36 min

c) noroeste; 2.400 km; 1h 58 min

d) noroeste; 24 km; 1h 58 min

e) nordeste; 24.000 m; 1h 58 min

18. UnB-DF Um piloto, em uma competição automobilística, recebeu um mapa de escala
1:1.000.000, em que o trajeto assinalado da corrida media 18 cm, devendo ser percorrido
em, no máximo, 2 h 30 min, sob pena de desclassificação. O piloto percorreu os primeiros
60 km da corrida em 1 h. Nessas circunstâncias, calcule, em km/h, a velocidade média
mínima que o piloto deverá desenvolver ao percorrer o trajeto restante sem que seja des-
classificado. Despreze, caso exista, a parte fracionária do valor calculado.

19. UFPB-PSS Observe o mapa da cidade de João Pessoa-PB:

Esse mapa apresenta uma trajetória, assinalada em linha reta, entre o Hotel Tambaú (Ponto
A) e o Estádio José Américo (Almeidão – Ponto B). Partindo-se do ponto A para o ponto
B, o trajeto ocorre na direção:

a) Nordeste – Sudoeste

b) Noroeste – Sudeste

c) Nordeste – Sudeste

d) Sudoeste – Nordeste

e) Leste – Oeste
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20. UFES Observe, atentamente, o mapa-múndi abaixo e assinale a(s) proposição(ões)
verdadeira(s).

MAGNOLI, Demétrio e SCALZARETTO, Reinaldo. Geografia: Espaço, Cultura
e Cidadania. São Paulo. Moderna, 1998. (adaptado)

01. Esta projeção cartográfica preserva a forma e distorce a área relativa dos continentes.

02. A América do Norte, letra A, localiza-se totalmente no hemisfério setentrional.

04. A África, área pontilhada, é um continente de muitos conflitos tribais, étnicos e de
fronteiras.

08. A América do Sul, letra B, é formada por países integrantes do bloco que comanda
a economia mundial.

16. A letra C indica a área correspondente ao Oriente Médio, região de importância geo-
política e estratégica devido ao petróleo.

32. A letra D assinala o Pacífico, oceano que fica situado entre a Ásia e a América.

21. U. E. Maringá-PR Com base em um mapa do Brasil, na escala de 1:25.000.000, assinale
o que for correto:

01) Todas as distâncias deverão ser convertidas em centímetros para que haja redução
proporcional.

02) Cada 1 cm no mapa representa 25.000.000 cm na realidade.

04) A distância entre São Paulo e Curitiba, representada por uma linha reta de 1,5 cm,
equivale a 1.500.000 km na realidade.

08) Nesse mapa, há um maior detalhamento das informações do que em um mapa cons-
truído na escala de 1:25.000.

16) O detalhe das ruas da cidade não aparece, porque a escala é muito pequena.

Dê como resposta, a soma das alternativas corretas.

22. UECE O geógrafo Roberto Lobato trata de dois conceitos fundamentais da Geografia
Clássica, TERRITÓRIO e ESPAÇO VITAL. Foi precursor no uso desses conceitos o geó-
grafo:

a) Richard Hartshorne

b) Vidal de la Blanche

c) Milton Santos

d) Frederic Ratzel

PLANISFÉRIO DE PETERS

A

D D

B

C
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23. U. E. Ponta Grossa-PR Com relação ao Sistema Solar, assinale o que for correto.

(01) Acreditando que a Terra era o centro do Universo, Cláudio Ptolomeu criou um mode-
lo geocêntrico para o Sistema Solar. Séculos mais tarde, Nicolau Copérnico apresen-
tou o sistema heliocêntrico, com o Sol, e não mais a Terra, no centro do sistema
planetário.

(02) O Sistema Solar é constituído pelo Sol, planetas, satélites, asteróides, meteoróides,
cometas e poeira.

(04) Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e Plutão, o mais distante.

(08) Quando se coloca entre o Sol e a Terra, em circunstâncias favoráveis, a Lua, que é o
único satélite natural da Terra, pode provocar um eclipse do Sol.

(16) No Sistema Solar, os maiores planetas se encontram mais próximos do Sol e os me-
nores, mais afastados dele.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

24. PUC-RS A hora de uma cidade localizada a 21° Oeste e 20° Sul é de 13 horas no horário
de verão. Que horas marcariam os relógios dessa mesma cidade se fossem acertados pelo
Sol, hora verdadeira, desconsiderando o horário de verão?

a) 11 horas e 36 minutos

b) 13 horas e 29 minutos

c) 14 horas

d) 12 horas e 36 minutos

e) 12 horas

25. Enem O quadrinho publicado na revista Newsweek (23/9/1991) ilustra o desespero dos
cartógrafos para desenhar o novo mapa-múndi diante das constantes mudanças de fron-
teiras.

Levando em consideração o contexto da época em que a charge foi publicada, dentre as
frases abaixo, a que melhor completa o texto da fala, propondo outra correção no mapa, é:

a) “A Albânia já não faz parte da Europa”.

b) “O número de países só está diminuindo”.

c) “Cuba já não faz parte do Terceiro Mundo”.

d) “O Kasaquistão acabou de declarar independência”.

e) “Vamos ter de dividir a Alemanha novamente”.

26. U. Caxias do Sul-RS Um grupo de geógrafos, em setembro de 1998, partiu do Rio Gran-
de do Sul em direção a Roraima para visitar o Monte Caburaí. Considerando a diferença
horária entre os dois estados e o tempo de dez horas de viagem, os geógrafos, para chegar
a Roraima às 17 horas, deveriam ter partido de Porto Alegre às

a) 3 horas. b) 5 horas. c) 7 horas. d) 8 horas. e) 9 horas.
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27. U. Católica-DF Os jogos olímpicos de 2000, realizados em Sidney, na Austrália, ocasio-
naram momentos de difícil escolha para parte da população brasileira: repousar, preparan-
do-se para mais uma jornada de trabalho no dia seguinte ou prestigiar a participação bra-
sileira nas Olimpíadas, cuja transmissão pela televisão ocorria quase sempre durante a
madrugada.

N
CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

CÍRCULO POLAR ÁRTICO

 TRÓPICO DE CÂNCER

EQUADOR

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

OCEANO

       ATLÂNTICO

OCEANO

      PACÍFICO

OCEANO

ÍNDICO

OCEANO

PACÍFICO

Com o auxílio do mapa, abaixo, e das informações contidas no texto, escreva V para as
afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas.

( ) Considerando que a hora de Sidney é determinada pelo meridiano de 150° E de GMT,
deduz-se que essa cidade encontra-se adiantada 15 horas em relação a Brasília.

( ) Se as olimpíadas fossem realizadas em Tóquio, no Japão, um jogo ocorrido às 22:00
horas (hora local), seria assistido em Brasília às 12:00 horas do mesmo dia.

( ) A diferença de horários entre Brasília e Sidney aumenta com a adoção do horário de
verão no Distrito Federal, desde que a Austrália não tenha tomado tal medida.

( ) Duas cidades com longitudes de 2° E e 2° W estarão situadas, obrigatoriamente, em
fusos horários distintos.

( ) Devido à sua grande extensão territorial, no sentido leste-oeste, a Austrália é cortada
por mais de dois fusos horários.
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GEOGRAFIA - Espaço geográfico: conceitos e representações

E SPA Ç O G E O G R Á F IC O :
C O NC E IT O S E

R E P R E S E N TA Ç Õ E S

1. 68

2. E

3. E

4. E

5. 59

6. Solução e comentários:

a) As coordenadas geográficas correspondem a um conjunto de linhas imaginárias, deno-
minadas de meridianos e paralelos, que se representa sobre a superfície terrestre e servem
para determinar pontos ou determinadas áreas. Os paralelos são linhas traçadas paralela-
mente à linha do Equador e determinam a latitude em graus (N e S), enquanto que os
meridianos são semicírculos imaginários traçados de pólo a pólo na superfície terrestre e
determinam a longitude em graus (L e W).

b) As medições de latitudes e longitudes tanto podem servir para localizar área ou pontos
na superfície terrestre, através dos graus de latitude e longitude, como definir fusos horá-
rios através dos meridianos, e faixas zonais da Terra, pelos paralelos (linha do Equador,
Trópicos de Câncer e Capricórnio e Círculos Polar Ártico e Antártico).

7. C

8. C

9. C-E-E-C

10. V-V-F-V-F

11. D

12. E

13. B

14. A

15. A

16. D

17. B

18. 80

19. A

20. 54 (2 + 4 + 16 + 32)

21. 18

22. D

23. 15

24. A

25. D

26. C

27. F-F-F-F-V

G
A

B
A

R
IT

O
G E O G R A F IA
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G L O B A L IZA Ç ÃO –
E C O NO M IA G L O B A L

1. U.Católica Dom Bosco-MS Os conhecimentos sobre desenvolvimento e subdesenvolvi-
mento permitem afirmar que:

a) A Europa Oriental e a América do Norte são as áreas pioneiras do processo de industri-
alização e, conseqüentemente, as mais desenvolvidas.

b) A descentralização geográfica das indústrias não foi seletiva, oportunizando, portanto,
a industrialização dos países subdesenvolvidos e, conseqüentemente, seu desenvolvi-
mento.

c) O processo de substituição das importações, a partir da década de 30 do século XX, e o
uso do capital privado nacional são as principais causas do subdesenvolvimento da
América Latina.

d) O processo de industrialização dos países subdesenvolvidos que passaram a exportar
produtos industrializados não afetou a divisão internacional do trabalho.

e) O passado colonial, as oligarquias dominantes e as relações comerciais desfavoráveis
são as principais causas do subdesenvolvimento.

2. UnB-DF/Paes Atualmente, o turismo, em virtude da facilidade de planejamento de via-
gens via Internet, é uma das grandes indústrias em expansão no mundo. Em 1997, viagens
e turismo representaram cerca de 30% da economia do Caribe e 12% da economia da
União Européia. Com relação ao assunto, julgue os itens abaixo.

( ) O turismo é uma atividade econômica relevante tanto em países ricos quanto em
países pobres.

( ) O setor terciário ocupa lugar considerável no crescimento da atividade turística.

( ) A criação de novos empregos não acompanha o crescimento do turismo no mundo.
Tecnologia e sistemas integrados de transporte, por exemplo, eliminam a necessida-
de de novos empregados.

3. UFRN O processo de modernização das economias subdesenvolvidas provoca, via de
regra, um fenômeno típico conhecido como hipertrofia do setor terciário. Isso significa
que

a) a intensa urbanização e o crescimento do comércio informal explicam o aumento da
participação da população economicamente ativa no setor terciário.

b) ao contrário do setor secundário, o terciário apresentou crescimento baseado numa maior
incorporação de capital do que de força de trabalho.

c) embora sendo mais dinâmico, o setor terciário oferece menor diversificação de empre-
go, gerando, assim, maior competitividade da força de trabalho.

d) há, no setor terciário, uma elevada absorção de mão-de-obra barata e de baixa qualifica-
ção, com pouco investimento de capital e baixa produtividade.

G E O G R A F IA
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4. UEPB Assinale a alternativa correta em relação à urbanização no mundo.

a) A América Latina é a região mais urbanizada do mundo subdesenvolvido.

b) A África é o continente mais urbanizado, porém com menor taxa de urbanização a
partir dos anos 70.

c) Na Ásia, a China e a Índia são os países mais urbanizados, com maioria da população
morando nas cidades.

d) Os paises mais desenvolvidos caracterizam-se por apresentarem população rural supe-
rior à população urbana e crescimento acelerado no final do século XX.

e) Os países desenvolvidos apresentam alta taxa de crescimento urbano devido à moderni-
zação do setor secundário que está ampliando a oferta de mão-de-obra na indústria.

5. UFRJ - modificado Há grande interesse dos Estados Unidos em apressar para o ano 2005
a constituição da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

O interesse norte-americano é determinado

a) pela preocupação com o crescimento do MERCOSUL.

b) pelo crescimento dos negócios com a América Latina e pela diminuição do comércio
com a Europa.

c) pelos acordos de livre comércio do NAFTA, que se encerram no final deste milênio.

d) pela preocupação de que o México saia do NAFTA, ingressando no Mercado Comum
Centro Americano.

e) pela possibilidade de fusão do Pacto Andino com o MERCOSUL.

6. UFRJ Países em desenvolvimento são os que, apesar de apresentarem várias característi-
cas inerentes aos países subdesenvolvidos, encontram-se em um nível intermediário de
desenvolvimento.

Uma característica desse grupo de países é

a) o aumento do setor primário, tendo em vista que o seu processo de industrialização
clássica tem mecanizado a lavoura, liberando mão-de-obra qualificada para o setor ter-
ciário.

b) o aumento da participação dos setores secundários e terciário da economia, que deter-
mina mais um crescimento econômico do que um desenvolvimento do país, visto que o
setor secundário é representado por uma industrialização tardia.

c) uma industrialização voltada para a fabricação de bens de produção, já que atingiram
um alto grau de tecnologia nacional e possuem um grande mercado consumidor inter-
no.

d) a planificação de sua economia, com os meios de produção nas mãos do estado e com
ênfase às indústrias de base, como, por exemplo, a siderurgia.

e) o desenvolvimento satisfatório de vida e autonomia de criar sua própria tecnologia,
usando seu próprio capital para o seu desenvolvimento econômico.

7. UFRS O investimento de curto prazo realizado pelo capital internacional nas bolsas de
valores caracteriza-se como especulação, criando uma ciranda financeira que gera na mai-
oria das vezes poucos investimentos produtivos.

Assinale a alternativa que corresponde a países que, nos últimos anos, sofreram abalos
financeiros decorrentes dessa dinâmica:

a) Arábia Saudita – Coréia do Sul – Iugoslávia – Paquistão

b) Arábia Saudita – China – Grécia – Portugal

c) Brasil – China – Cuba – Portugal

d) Brasil – Índia – Marrocos – Tailândia

e) Brasil – Coréia do Sul – Rússia – Tailândia
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8. Univali-SC

“Lutar contra a liberdade de circulação dos capitais é um empreendimento colossal, porque a
correlação de forças não é nada favorável para nós. Existem forças muito poderosas contra isso: os
EUA, enquanto Estado, mais todos os que se beneficiam dos processos atuais [...] o Citibank – que
está presente em todas as partes do mundo e no Brasil – em um único semestre teve quase o
dobro de lucro, numa única especulação sobre as divisas, do que o grupo automobilístico francês
Peugeot-PSA. Num caso, há 350 pessoas empregadas, 350 operadores em uma sala de negócios
– os traders; no outro, há 140.000 assalariados! Então, ganha-se duas vezes mais com 350 pesso-
as na economia especulativa do que com 140.000 em uma economia de produção normal. Esses
números falam por si, são aspectos concretos da dominação da esfera financeira. É a partir de
exemplos simples e precisos como esse que se pode convencer as pessoas, porque elas muitas
vezes não vêem a ligação entre a globalização financeira e sua própria situação [...] É preciso
transmitir aos nossos concidadãos a sensação de que nem tudo está perdido de antemão [...] é
urgente que saiamos do impasse que estamos, mostrar que não são os governos que possuem o
poder, são os mercados. Mas o fato de os mercados governarem não aconteceu por acaso: os
próprios governos entregaram as chaves do poder para os mercados e é preciso exigir que os
governos as retomem. Existem medidas possíveis para que isso aconteça.”

CASSEN, Bernard. “O Brasil está à venda”. Caros Amigos. São Paulo, ano 2, n. 30, p. 10, setembro de 1999. Entrevista.

A idéia principal que o autor do texto acima deseja passar é:

a) que é bem mais vantajoso, para o investidor, aplicar seu capital em operações financei-
ras do que em atividades produtivas, pois são aquelas as que têm mais liberdade de
circulação.

b) que os governos devem retomar as chaves do mercado e investir em atividades produtivas,
gerando empregos.

c) que os trabalhadores assalariados industriais, apesar das modernas instalações das fá-
bricas automotivas, não conseguem ser tão produtivos quanto o são os que atuam no
setor financeiro.

d) que os exemplos simples podem mais facilmente convencer as pessoas quanto à domi-
nação que o setor financeiro exerce em todo o mundo, facilitando, deste modo, a
compreensão do mesmo.

e) que, em todo mundo, a conscientização das pessoas sobre as conseqüências políticas e
sociais da supremacia do capital financeiro, e sobre a importância do Estado no seu
controle, são condições básicas para reverter tal processo de dominação.

9. UnB-DF Diferentemente do mundo digital, o do trabalho tradicional é um espaço territo-
rial concreto e de fronteiras fixas. Cada Estado exerce sua soberania plena para formular
as políticas que regulamentam questões relacionadas ao trabalho e, conseqüentemente, as
de controle da migração. A esse respeito, julgue os itens abaixo.

(01) A criação dos blocos regionais tem facilitado o fluxo de milhões de migrantes, legais
ou ilegais, como é o caso do NAFTA, que provoca o deslocamento de migrantes
mexicanos para trabalhar no Vale do Silício, e da União Européia, que recebe africa-
nos fugitivos das guerras para realizarem trabalhos menos especializados.

(02) A expectativa de melhores oportunidades de emprego, salário e acumulação rápida
de riqueza tem provocado, em certas regiões, um tipo de migração contratada, que
tem levado à superexploração do trabalho do imigrante, sob condições de semi-escra-
vidão.

(03) Uma característica importante no espaço das economias pós-industriais é a presença
de uma estrutura de distribuição setorial da população economicamente ativa con-
centrada no setor secundário, devido ao grande desenvolvimento das atividades tec-
nológicas na produção.

(04) O processo de migração internacional tornou-se mais intenso na década de 90, devi-
do às disparidades de oferta/escassez de postos de trabalho e de distribuição da rique-
za, o que provocou novas tensões mundiais, evidenciando não mais uma linha de
ruptura geopolítica, mas sim geoeconômica.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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10. UFMS Leia o trecho da música Parabolicamará de Gilberto Gil:

Antes mundo era pequeno
porque Terra era grande
hoje mundo é muito grande
porque Terra é pequena
do tamanho da antena
Parabolicamará

Assinale a alternativa correta:

a) Com o avanço tecnológico dos meios de comunicação e informação, os acontecimen-
tos locais são eliminados transformando as regiões em pontos isolados

b) Com o avanço tecnológico dos meios de comunicação e informação, acontecimentos
locais são rapidamente divulgados pelo mundo, transformando a relação espaço-tem-
po.

c) O avanço tecnológico dos meios de comunicação e informação não altera o cotidiano
das pessoas que se mantém isoladas do sistema global

d) O avanço tecnológico dos meios de comunicação e informação elimina o papel do
lugar em relação ao global

e) O avanço tecnológico não provocou alterações na produção do espaço local, restringin-
do-se a algumas regiões do planeta

11. UECE Na produção do espaço brasileiro, o período colonial foi marcado pela presença
de:

a) cidades com forte intercâmbio comercial entre si

b) um espaço de “ilhas e arquipélagos econômicos” voltados para o comércio com o espa-
ço subordinante

c) economias dinâmicas e simultâneas da cana-de-açúcar, da mineração, do café, como
espaços de atração demográficas

d) processo econômico comandado pelas necessidades internas

12. UFCE Nos últimos anos deste século, principalmente a partir de 1970, entramos na cha-
mada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica. Comente, de forma
sintética, os principais ramos industriais desta Terceira Revolução.

13. UEPB “Os Estados-nações foram em grande parte uma nova forma de organização do
espaço geográfico num momento histórico de industrialização clássica e desenvolvimento
do capitalismo, da economia de mercado.”

Com base no texto transcrito acima, assinale a alternativa correta:

a) Na antiguidade clássica, já havia a noção de Estado-nação tal como entendemos hoje.
São bons exemplos as cidades-estado de Esparta, Atenas e Roma.

b) A divisão dos continentes em países foi válida no passado da humanidade e provavel-
mente será válida no futuro, pois constitui uma forma natural das sociedades se territo-
rializarem.

c) A constituição de um território com governo e instituições públicas é a condição sem a
qual não se forma a nacionalidade de um povo.

d) A construção dos Estados-nações deu-se primeiramente na Europa Ocidental, de onde
este modelo de Estado propagou-se para o resto do mundo.

e) Países como a Itália e a Alemanha são exemplos de Estados-nações que se unificaram
em razão da unidade da língua e da cultura em seus respectivos territórios.
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14. PUC-MG Observe os gráficos a seguir, que se referem a situações brasileiras.

Em queda livre

Entre 1997 e 1999, as exportações de produtos
com conteúdo tecnológico despencaram

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO 44%

43%

24%

5%

CASSIS E
CARROCERIAS

LAMINADO

VEÍCULO E PECAS

Pouca tecnologia

É baixo o percentual de produtos com conteúdo
tecnológico que estão na pautade exportações brasileiras

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO

CORÉIA DO SUL

MALÁSIA

15%

21%

50%

44%

57%

ARGENTINA 39%

No Brasil, o percentual de estudantes de 18 a 24 anos
matriculados em universidades é um dos piores do mundo

EUA

FRANÇA

CHILE

ESPANHA

BRASIL

80%

50%

27%

16%

7,7%

Fora da escola

O tempo de escolaridade no país é inferior
à metade da média europeia

EUROPA

CHILE

PARAGUAI

ARGENTINA

BRASIL

16 anos

9,5 anos

8 anos

9 anos

6,2 anos

Os gráficos demonstram:

I. O atraso tecnológico brasileiro diante não só de países ricos como também de outros
subdesenvolvidos.

II. O desempenho sofrível da qualificação da mão-de-obra no Brasil.

III. A queda nas exportações de produtos de maior valor agregado entre 97 e 99.

A afirmativa está CORRETA em:

a) I apenas.

b) I e II apenas.

c) I e III apenas.

d) I, II e III.

15. PUC-MG Tendo em vista a organização do espaço geográfico brasileiro, leia com atenção
os itens a seguir.

I. Estruturado a partir do modelo colonial de exploração, o espaço brasileiro deixou de
apresentar uma economia fragmentada, para constituir uma dinâmica interna interli-
gando as diversas regiões.

II. Somente nas últimas décadas é que vem diminuindo a grande concentração espacial
das principais atividades econômicas em uma determinada região.

III. Intensificou a organização centro-periferia mostrando, durante todo o tempo, feições
heterogêneas e internamente desequilibradas.

São afirmativas CORRETAS:

a) I, II e III

b) I e II apenas

c) I e III apenas

d) II e III apenas

Veja, 13 de setembro, 2000
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16. PUC-MG Leia com atenção o texto abaixo.

“Na primeira fase de evolução, predominam o setor agrícola e o extrativismo, conforme se
moderniza a economia, desenvolve a indústria de transformação e, em seguida, passa a predomi-
nar o setor de comércio e serviços.”

Nesse contexto, a atividade turística:

a) coloca-se como setor primário por fazer uso de recursos da natureza.

b) caracteriza-se como atividade de prestação de serviços por atender as pessoas que se
deslocam para o lazer.

c) classifica-se como atividade industrial por seu efeito no sentido de transformar a paisa-
gem.

d) coloca-se até mesmo como setor primário pela ênfase da expansão do lazer em áreas
rurais.

17. PUC-RS A reorganização do mundo no Pós-Guerra Fria retrata modificações profundas
na sociedade de cada país e no cotidiano das pessoas. Destacam-se, nesse contexto, os
seguintes exemplos:

I. Na África — o isolamento de aliados socialistas como Angola, Moçambique, Guiné
Bissau e Cabo Verde, provocado pelo enfraquecimento do Pacto de Varsóvia.

II. Na América — o fortalecimento do capitalismo industrial, com as transnacionais do-
minando a economia mundial e incentivando privatizações em países como o Brasil.

III. Na Europa — o término de ditaduras de partido único no chamado Leste Europeu.

IV. Na Ásia — a liberação econômica de países socialistas, que objetivou o resgate das
heranças sociais.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas as da alternativa

a) I, II e III

b) I e III

c) II, III e IV

d) II e IV

e) III e IV

18. PUC-RS A tabela abaixo apresenta dados gerais e alguns indicadores sócio-econômicos
de cinco países do mundo.

Os países que correspondem aos números 1, 2, 3, 4 e 5 são, respectivamente,

a) Estados Unidos, Luxemburgo, Haiti, Argentina e Islândia.

b) Rússia, Islândia, Argentina, Portugal e Luxemburgo.

c) Austrália, Islândia, Haiti, Argentina e Grécia.

d) Canadá, Luxemburgo, Moçambique, Bolívia e Portugal.

e) China, Mônaco, Moçambique, Bolívia e Grécia.

População Mortalidade Renda
País Área (km2) (milhões de Infantil (%) per capita

hab.) 1997 1995 (US$) 1995

1 9.970.610 29,9 6 19.380

2 2.586 0,417 6 41.210

3 799.380 18,3 113 80

4 1.098.581 7,8 69 800

5 91.985 9,8 7 9.740
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19. PUC-RS Conforme dados da ONU, aproximadamente 3 bilhões de pessoas sobrevivem
com menos de US$ 1 por dia. No quadro abaixo, aparecem dados relativos à participação
de conjuntos de países no PIB Mundial.

Os espaços geográficos correspondentes a I, II, III e IV são, respectivamente,

a) Oceania – África – América Latina – Europa.

b) América Latina – América do Norte – África – Oceania.

c) América do Norte – América Latina – África – Europa.

d) Europa – Ásia – Oceania – América Latina.

e) Oceania – Europa – África – Ásia.

20. PUC-SP

“Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstácu-
los econômicos. Ela resulta da abolição da distância e do tempo […] os revolucionários avanços
tecnológicos nos transportes e nas comunicações desde o final da Segunda Guerra Mundial foram
responsáveis pelas condições para que a economia alcançasse os níveis atuais de globalização.”

HOBSBAWN Eric In O Novo Século
(Cia das Letras. 2000, p. 71)

Em 03 de abril de 1996, a revista Veja publicou uma reportagem cujo título era A Roda
Global. Nela consta uma série de depoimentos de economistas, jornalistas, sociólogos e
políticos sobre a globalização. Leia com atenção os trechos que selecionamos e, a seguir,
assinale a alternativa que indica os depoimentos que não contradizem a afirmação de Eric
Hobsbawn.

1. “Com a globalização, a vantagem de localização que um país tinha na produção de
algum bem passa a ser ameaçada pela competição internacional. Se o brasileiro não
tem preço competitivo, perde mercado para uma empresa da Índia.” (Sérgio Abranches)

2. “A globalização é um fenômeno tão importante quanto a Revolução Industrial ou a
reorganização capitalista da década de 30. É a integração econômica e tecnológica dos
países.” (Paulo Paiva)

3. “É um processo de aceleração capitalista em que o produtor vai comprar matéria-prima
em qualquer lugar do mundo onde ela seja melhor e mais barata. Instala a fábrica nos
países onde a mão-de-obra fique mais em conta, não importa se no Vietnã ou na Guate-
mala.” (Antenor Nascimento Neto)

a) Todas são contraditórias

b) Somente a 3 não é contraditória

c) Somente a 1 e a 2 não são contraditórias

d) Nenhuma é contraditória

e) Somente a 2 e a 3 não são contraditórias

Espaços População Parte do PIB
Geográficos (em milhões) - 1998 mundial em %

I 392 22,8

II 500 7,1

III 763 3,9

IV 728 33,6
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21. PUC-SP Abaixo apresentamos três críticas freqüentes sobre a globalização. Leia-as aten-
tamente:

1. Tem provocado uma grande homogeneização de hábitos e costumes no mundo, produ-
zindo impactos deterioradores nas culturas locais, ocasionando assim sérios problemas
de identidade nos povos.

2. Estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, permitindo que ingressemos na era do
livre comércio, no entanto, jamais os fluxos do comércio mundial — em grande escala
— estiveram sob controle tão poderoso.

3. Tem ocasionado um aumento da desigualdade social no mundo entre os países e tam-
bém internamente em cada país, basta ver que há indicações de crescimento da concen-
tração de renda em muitos países.

Noam Chomsky é um intelectual americano muito conhecido, entre outras razões, por
sua postura contra a política externa dos EUA e a globalização. No mês de setembro
(no dia 10), ele escreveu um artigo na Folha de S. Paulo no qual reitera as posturas
mencionadas. A seguir apresentamos alguns trechos:

→ “nos EUA […] os salários da maioria dos trabalhadores estagnaram ou caíram, as horas
de trabalho aumentaram drasticamente […] os benefícios e o sistema de seguridade
foram reduzidos.”

→ “a maior parte do comércio mundial é […] operada centralmente por meio de contratos
entre grandes empresas.”

→ “durante os ‘anos dourados’ (antes da globalização) os indicadores sociais seguiram o
PIB. A partir da metade dos anos 70, esses indicadores vêm declinando.”

Assinale a alternativa que indica as críticas à globalização que se identificam com as fra-
ses de Chomsky.

a) Todas as críticas

b) Somente a 1 e a 3

c) Somente a 2 e a 3

d) Somente a 3

e) Somente a 1 e a 2

22. Fuvest-SP Observe o mapa abaixo.

Produção de drogas
Capital de drogas
Lavagem de dinheiro
Trânsito de drogas

0°

Apenas em países de baixa renda,

a) existem “capitais” de drogas.

b) ocorre lavagem de dinheiro.

c) há distribuição de drogas.

d) acontece trânsito de drogas.

e) ocorre produção de drogas.
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23. UnB-DF Os países latino-americanos representam o segundo principal mercado para as
exportações brasileiras e a terceira fonte de origem das importações. A ampliação das
trocas comerciais entre os países apresenta-se, atualmente, como uma tendência crescen-
te. A propósito desse processo, julgue os itens a seguir.

(01) As idéias de integração econômica entre os países latino-americanos tiveram início
após o término dos regimes autoritários, na década de 80, e da distensão da política
da guerra fria, que impediam a formação de associações entre países fora do bloco
bipolarizado.

(02) O MERCOSUL emerge no cenário mundial em um contexto de competição por mer-
cados para seus produtos e de busca de acordos de desregulamentação e liberalização
das tarifas alfandegárias sobre o fluxo interno das mercadorias.

(03) A Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), que reunia quase toda
a América do Sul, inclusive a Colômbia, o Equador e a Venezuela, e que contava com
a integração do México para formar uma ampla zona de livre comércio, fracassou
devido às divergências políticas e à recessão econômica, que limitaram o crescimen-
to do comércio entre os países.

(04) A crescente dívida externa dos países latino-americanos apresenta-se, atualmente,
como um fator de estímulo ao desenvolvimento de acordos comerciais e uniões adu-
aneiras bilaterais entre os países, devido à prioridade dada ao desenvolvimento inter-
no e aos investimentos intra-regionais.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

24. UnB-DF O desenvolvimento regional tradicionalmente refere-se à questão das trocas in-
ter-regionais, que constituem o fundamento da especialização local. Atualmente, a geo-
grafia regional enfoca as diferentes fases do processo de produção, que se realizam no
espaço de forma diferenciada, de acordo com as características da nova divisão espacial e
internacional do trabalho, introduzida pela empresa multinacional. Em relação ao desen-
volvimento dessa nova regionalização, julgue os itens a seguir.

(01) A globalização coloca em evidência a questão geográfica dos lugares e das identida-
des locais: as nações estão interligadas em um sistema mundial em que cada cultura
pode expressar-se e interagir com outras; por isso, a globalização não está limitada
apenas à transnacionalização dos sistemas econômicos e financeiros.

(02) Tendo como suporte a economia americana, o NAFTA, cujo objetivo é o desenvolvi-
mento de programas de ajuda social e combate às desigualdades econômicas, consti-
tuiu-se como um bloco de economia diversificada, que apresenta grandes desníveis
econômicos e sociais entre os países-membros.

(03) A formação de megablocos econômicos supranacionais representa a expressão de
uma política territorial para reduzir as barreiras impostas pelas fronteiras nacionais à
livre circulação de mercadorias e de capitais.

(04) A circulação financeira no mundo ligado em rede proporciona a estabilidade econô-
mica e política dos países dependentes dos financiamentos de curto prazo porque as
aplicações, por sua vez, também são transmitidas via rede, permitindo maior rapidez
nos investimentos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

25. UEPB Assinale V ou F conforme as proposições sejam verdadeiras ou falsas, respectiva-
mente, em relação ao reflexo da política do FMI nas populações dos países endividados.

( ) Redução do poder de compra, especialmente dos assalariados, em função da desvalo-
rização da moeda nacional frente ao dólar.

( ) Aceleração do consumo em razão do combate à inflação e aos gastos públicos.

( ) Ampliação dos investimentos em áreas sociais, a partir do incentivo às exportações.

( ) Degradação dos serviços públicos e dos salários, como forma de atender à política de
exportação de restrição aos gastos públicos.

A alternativa correta é

a) FVVF d) FVFV

b) VFFV e) VVVF

c) VFVF
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26. UEPB Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.

O capitalismo nasceu das transformações ocorridas na Europa feudal, a partir do século
XIII e está baseado na propriedade  dos meios de produção. A fase na
qual o ciclo de reprodução do capital assentava-se na circulação e distribuição de merca-
dorias foi denominada de capitalismo  . A fase  do
capitalismo caracterizou-se pelo seu florescimento na forma de pequenas e numerosas
empresas que competiam por uma fatia do mercado. A consolidação do capitalismo
  deu-se pela sua reprodução e acumulação na forma de grandes mono-
pólios e oligopólios.

a) coletiva – comercial – concorrencial – monopolista.

b) Estatal – concorrencial – comercial – monopolista.

c) Estatal – comercial – concorrencial – monopolista.

d) privada – concorrencial – monopolista – financeiro.

e) privada – comercial – concorrencial – monopolista.

27. PUC-RJ

“As estruturas estatais no mundo moderno se construíram em torno de um território nacional.
Esse foi o parâmetro básico da atuação dos Estados, embora não o único. O Estado desenvolvi-
mentista brasileiro não fugiu a essa regra e delineou o perfil do Brasil atual. Mal ou bem, criou-se
por conta da arquitetura estatal um conjunto de interesses nacionais que por vezes se opõem,
mesmo que de modo frágil, aos interesses estrangeiros. Na verdade, isso é comum a todas as
nações modernas.”

Extraído de OLIVA, Jaime, GIANSANT, Roberto. Temas da Geografia do Brasil. São Paulo. Atual, 1999.

No Brasil, estamos assistindo ao desmonte desse Estado desenvolvimentista. Dentre os
argumentos favoráveis a esse desmonte, podemos citar:

I. O desenvolvimento socioeconômico não pode ser pensado a partir da dimensão naci-
onal devido à crescente globalização da produção.

II. O desenvolvimento encontra-se no mercado e na integração econômica mundial, já
que as empresas tomam decisões e operam recursos segundo uma lógica de integra-
ção mundial.

III. Para a integração mundial, é necessário remover os obstáculos que dificultam a pre-
sença dos interesses da economia global.

IV. O território será mais atraente quanto mais vantagens competitivas apresentar ao capi-
tal externo.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e III.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) II, III e IV.

e) I, II, III e IV.

28. E. M. Santa Casa / Vitória-ES Recentemente vem se formando nos Estados Unidos
na América, um novo pólo industrial, o “Sun Belt” (cinturão do Sol), onde têm sido
instaladas as principais indústrias de tecnologia de ponta.

O “Sun Belt” se localiza:

a) no eixo Califórnia – Texas

b) nas proximidades dos grandes lagos.

c) ao sul da Flórida.

d) na Região dos Apalaches aos Grandes Lagos.

e) junto as Planícies Centrais.
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29. U. F. Pelotas-RS – Modificada

“... O mercado doméstico reagiu positivamente ao discurso do presidente Bill Clinton, que
afirmou que os Estados Unidos apóiam a concessão de uma linha de crédito de 15 bilhões de
dólares, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), para a América Latina, caso haja uma piora da
economia dos países da região.”

PAI! QUEM TÁ
CHEGANDO

ALÍ?
É O “FIM”

DO MUNDO!

Com relação ao comportamento do FMI, anterior à 54ª assembléia anual FMI-BID, é
incorreto afirmar que:

a) O FMI é um instrumento financeiro controlado pelos países rico, principalmente os
Estados Unidos.

b) O FMI auxilia a estabilização da economia capitalista mundial, evitando grandes osci-
lações no valor das diversas moedas dos países desenvolvidos.

c) O FMI fiscaliza políticas econômicas e de desenvolvimento, postas em prática pelos
países que contraem dívidas.

d) O FMI prega a cooperação monetária internacional e a estabilidade das moedas.

e) O FMI, nos países com instabilidade econômica, fiscaliza a implementação de políticas
públicas sociais, com conseqüente diminuição dos focos de pobreza.

30. PUC-RS

A charge acima

a) representa uma divisão esquemática do mundo, representada pela linha do Equador,
definida pela pobreza do Sul e riqueza do Norte.

b) caracteriza uma realidade vivenciada no capitalismo industrial, onde a poluição foi o
fator dominante devido à falta de tecnologia preventiva.

c) mostra um conflito ideológico, e não econômico, já que representa a bipolarização da
Guerra Fria e a preocupação com a ecologia.

d) indica que, embora o Sul fique separado do Norte por uma linha imaginária, há uma
nítida ruptura causada pelas diferenças em administrar problemas ambientais.

e) evidencia um antagonismo entre ricos e pobres, num conflito onde a população
pobre dos países do Sul é dominada pelo poder ideológico e econômico do Norte.
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31. UFSE Em relação ao comércio exterior, o Brasil participa com mais de 20% da produção
mundial de

a) bauxita, madeira e milho.

b) cacau, carne e açúcar.

c) café, ferro e soja.

d) manganês, banana e tabaco.

e) leite e derivados, arroz e tabaco.

32. UEPB

Diz, América que és nossa
só porque hoje assim se crê.
Há motivos para festa?
Quinhentos anos de quê?

Belchior/Eduardo Larbanois

Com base na estrofe da canção “Quinhentos anos de quê?” assinale V ou F conforme as
proposições sejam verdadeiras ou falsas, respectivamente.

( ) As importantes mudanças das últimas décadas, a partir do intenso processo urbano/
industrial tem mudado hábitos, valores e idéias em alguns países da América Latina,
o que é motivo de festa.

( ) As importações de tecnologia pelas classes dominantes da América Latina busca mo-
dernizar seus países e romper com a dependência externa, o que representa a constru-
ção de uma América para seu povo.

( ) A alta taxa de analfabetismo, a baixa expectativa de vida, a violação dos direitos
humanos e a tradição em governos autoritários marcam profundamente toda a Amé-
rica Latina, o que não nos dá motivos para comemoração.

( ) A exploração que marcou todo período colonial pouco mudou com a independência
política dos países latinos americanos, cuja função tem sido atender aos interesses
externos, portanto uma América alheia às necessidades de sua população.

A alternativa correta é

a) VVVF

b) VVFF

c) VFVF

d) FVFV

e) FFVV

33. UEPB Assinale V ou F conforme as proposições sejam verdadeiras ou falsas, respectiva-
mente, em relação ao problema das drogas no mundo globalizado.

( ) Em países de forte organização financeira como a Suíça e a Bélgica torna-se difícil a
lavagem de “dinheiro sujo” pelos cartéis que controlam o comércio da droga.

( ) A produção de droga assegura rendimentos importantes a agricultores de países em
crise e tem participação significativa nas receitas de exportação e no emprego da
população ativa da Colômbia, do Peru e da Bolívia.

( ) As máfias viabilizam o tráfico internacional, através de redes espalhadas por vários
países que asseguram a recepção, a distribuição e a lavagem de dinheiro.

( ) A internacionalização das organizações criminosas ligadas às drogas consegue difi-
cultar a ação dos Estados no controle de seus territórios e até coloca em risco a sobe-
rania de alguns Estados.

Assinale a alternativa correta:

a) FVVV

b) VVVV

c) FFVV

d) FVFF

e) VFFF
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34. PUC-MG Leia a informação abaixo.

“Assim como a globalização, a fragmentação se revela de formas muito diferenciadas (…).
Pode tanto estar intimamente conjugada com a globalização como pode contradizê-la e mesmo
contestá-la. Podemos distinguir uma fragmentação inserida nos processos de globalização e uma
fragmentação paralela ou contrária à globalização.”

(HAESBAERT, Rogério. Globalização e fragmentação no Mundo Contemporâneo. Niterói, Eduff, 1998)

Constitui processo de fragmentação contrário à globalização:

a) deslocamento de firmas para a periferia e renovação constante dos produtos.

b) desarticulação e fragilização do movimento trabalhista.

c) implantação de novas tecnologias de transporte e de comunicações.

d) atuação de ONG’s e associações de defesa de interesses ecológicos e sociais que atuam
mundialmente.

35. PUC-MG A virada do milênio vem trazendo novos valores e mudanças de paradigmas.
Entre eles surgem os seguintes, EXCETO:

a) Os direitos do homem cedendo lugar aos direitos da natureza nas questões ambientais.

b) A expansão das indústrias tradicionais vem sendo substituída pela ampliação do setor
de serviços.

c) A dimensão temporal no planejamento regional vem incorporando cada vez mais resul-
tados a curto prazo.

d) A visão fragmentada do meio ambiente vem sendo substituída por uma visão de con-
junto do Planeta Terra.

36. U. E. Maringá-PR O geógrafo Milton Santos, comparando o consumismo atual a uma reli-
gião, diz o seguinte: “Já o consumo instala sua fé por meio de objetos, aqueles que em nosso
cotidiano nos cercam na rua, no lugar de trabalho, no lar e na escola, quer pela sua presença
imediata, quer pela promessa ou esperança de obtê-los. (…) o consumo é o verdadeiro ópio,
cujos templos modernos são os shopping centers e os supermercados, aliás construídos à fei-
ção de catedrais”. Assinale o que for correto, sobre o consumo na economia capitalista.

(01) A reserva de mercado para os produtos nacionais é uma conseqüência da economia
globalizada. A concorrência acirrada exige dos bens de consumo mais qualidade e
durabilidade, como formas de conquistar um público cada vez mais exigente.

(02) O merchandising, que consiste na veiculação de referência a marcas e produtos atra-
vés de filmes, novelas de televisão, transmissões esportivas e outros espetáculos, apre-
sentando os produtos como objetos de cena, por exemplo, cria modismos e estimula
hábitos de consumo junto à população atingida.

(04) O estímulo exagerado ao consumo reflete as limitações de um sistema produtivo que
lida com a contradição entre a capacidade ilimitada de produzir bens e a capacidade
limitada de o mercado consumir esses produtos.

(08) No modelo capitalista de consumo, uma das funções do crédito é a de permitir às
pessoas de baixo poder aquisitivo o acesso a bens de consumo caros para essa parcela
da população, muitas vezes levando ao comprometimento de sua renda futura.

(16) O atual modelo de consumo mundial exerce forte pressão sobre os recursos naturais
devido à demanda por matérias-primas. Além disso, gera um grande volume de resí-
duos que não conseguem ser adequadamente degradados através dos ciclos naturais.

(32) O ecoturismo ou turismo ecológico, como serviço de consumo, é uma forma de trans-
formar as paisagens naturais em um produto a ser consumido. Ao mesmo tempo que
valoriza a natureza, apresenta o risco de degradá-la, pela simples presença de grupos
estranhos em locais ainda preservados.

(64) O modelo brasileiro de distribuição de renda favorece a expansão horizontal do mer-
cado de bens duráveis, significando que, a cada ano, novos segmentos da população
são incorporados a esse mercado consumidor. Já o modelo de consumo vertical, que
amplia a capacidade de consumo de uma minoria cada vez mais rica, é próprio das
economias excludentes, concentradoras da renda nacional.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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37. U. E. Maringá-PR O Brasil apresenta inúmeras paisagens naturais de grande potencial
turístico. Assinale o que for correto sobre as paisagens descritas abaixo.

(01) No vale do rio Ribeira de Iguape, existem cavernas calcárias originadas pelos proces-
sos de intemperismo da rocha pela ação da água. As formações colunares que pen-
dem do teto, nessas cavernas, recebem o nome de estalactites.

(02) O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, apresenta como maior atração as cataratas
do rio Iguaçu, afluente do rio Paraná. Já o monumento natural representado pelo
Salto de Sete Quedas, no rio Paraná, desapareceu sob as águas do reservatório da
hidrelétrica de Itaipu.

(04) A chapada dos Guimarães pertence ao Planalto Central brasileiro. Apresenta, no topo
plano, vegetação de cerrados.

(08) A ilha de Fernando de Noronha faz parte de um arquipélago de origem vulcânica,
ao largo da costa do Rio Grande do Norte, no oceano Atlântico. Golfinhos, tarta-
rugas marinhas e tubarões são exemplos de animais encontrados nas águas da
região.

(16) Os Lençóis Maranhenses constituem extensas planícies ao longo do rio Parnaíba, no
interior do estado do Maranhão. Nessas planícies, crescem as palmeiras buriti, de
grande beleza natural e das quais tudo se aproveita, como recurso vegetal.

(32) As formações rochosas de Vila Velha, no Paraná, são constituídas por arenitos e ba-
saltos, sobre os quais agiram os processos de intemperismo e erosão associados aos
ventos.

(64) As estâncias hidrotermais, que apresentam fontes de águas com temperatura elevada,
estão associadas a terrenos de origem vulcânica nos quais essa atividade ainda não
está extinta provocando, assim, o aquecimento das camadas profundas de rochas e
dos lençóis de águas subterrâneas.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

38. Fatec-SP

A regionalização do planeta apoiada em classificações horizontais ou temporais ficou relativa-
mente obsoleta. Outros arranjos espaciais estão sendo preparados para uma inserção mais com-
petitiva na ordem global.

(Adapt. de OLIVA J. e GIANSANTI R., Espaço Modernidade. S.P., Atual, 1999, p. 16.

De acordo com o texto, podem ser considerados exemplos de classificações obsoletas (I)
e de novos arranjos espaciais (II):

a) (I) Blocos comerciais como o Mercosul, Apec e União Européia.

(II) Fluxos Econômicos e Informacionais.

b) (I) Centro-Periferia do Sistema Econômico Global.

(II) Países de Economia de Mercado e de Economia Planificada.

c) (I) Fluxos Econômicos e Informacionais.

(II) Conurbação e Metropolização

d) (I) Países de Economia de Mercado e de Economia Planificada.

(II) Blocos Comerciais como Nafta, Mercosul, Apec e União Européia.

e) (I) Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo.

(II) Centro-Periferia do Sistema Econômico Global.
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39. Fatec-SP Nas últimas décadas do século XX, o comércio mundial apresentou um ritmo de
crescimento significativo.

Esse fato mostra que:

a) com a abertura econômica promovida pela globalização, as economias nacionais torna-
ram-se mais interdependentes.

b) foram reduzidas as diferenças econômicas entre os países, possibilitando uma melhor
distribuição de renda para a população.

c) com a modernização tecnológica e a agilização dos meios de transporte, poucos são os
países que apresentam balanças comerciais deficitárias.

d) a nova divisão internacional do trabalho, mais democrática, permitiu que as trocas co-
merciais fossem mais equilibradas entre os países.

e) a valorização crescente das matérias-primas produzidas pelos países em desenvolvi-
mento aumentou o poder de compra das populações pobres.

40. UnB-DF

Quando nascemos fomos programados
A receber o que vocês nos empurraram
Com os enlatados dos USA, de 9 às 6.
Desde pequenos nós comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Nós somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola
(…)

RUSSO, Renato.

O trecho da música “Geração Coca-Cola”, evoca uma das principais características do
mundo moderno: o consumismo.

Com base nos conhecimentos sobre o assunto, julgue os itens.

( ) O consumismo se caracteriza como um comportamento social em que o consumo
deixa de ser meio e adquire status de finalidade.

( ) A globalização da economia fez surgir uma nova geografia do consumo: países e
regiões com níveis de desenvolvimento econômico distintos consomem produtos e
serviços semelhantes.

( ) O modelo de consumo “mundializado” deixa marcas evidentes no espaço das metró-
poles, onde proliferam estabelecimentos comerciais de grande porte, como shopping
centers, hipermercados, etc.

( ) A presença, num mesmo espaço geográfico regional, do consumidor e do produtor
do bem de consumo é necessária, porque os circuitos espaciais de produção são de-
marcados pelas fronteiras regionais.

41. U. F. Ouro Preto-MG Em relação ao território mexicano é correto afirmar que:

a) os climas desérticos localizam-se no setor norte e os climas quentes e úmidos locali-
zam-se nos setores sul e sudeste do país.

b) está livre de terremotos, pois situa-se em zona de grande estabilidade tectônica.

c) a área aproveitável para a agricultura representa mais de 70% de seu território.

d) a proximidade com os Estados Unidos da América favoreceu sua expansão territorial.

e) a atividade industrial apresenta-se bem distribuída e desconcentrada, coerente com uma
rede urbana equilibrada.



GEOGRAFIA - Globalização – economia global

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

16

42. UEPB Assinale a alternativa que melhor caracteriza o tipo de concentração financeira
representada na figura abaixo.

EQUITABLE
LIFE INSURANCE

IBM

ROCKEFELLER
BROTHER INC.

CATERPILLAR

EASTMAN
KODAK

INT. NICKEL

ALCOA

UNION
NATIONAL BANK

CHASE
MANHATTAN BANK

ESSO

GRUPO
ROCKEFELLER

B.F.
GOODRICH

BOEING

GE

SEARS
ROEBUCK

COLGATE-
PALMOLIVE

a) Oligopólio formado por um grupo de empresas que domina o mercado de um produto.

b) Truste formado pela reunião de várias empresas em uma só, com o objetivo de contro-
lar o mercado de um produto.

c) Cartel formado por várias empresas autônomas, porém com acordo comum na divisão
do mercado e estabelecimento de preços.

d) Multinacional que atua em vários países, através de suas subsidiárias.

e) Conglomerado formado por empresas que atuam em vários setores da economia e pos-
sui algumas das maiores multinacionais do mundo.

43. UFBA Com base nos conhecimentos sobre industrialização no Brasil e no mundo, pode-
se afirmar:

(01) O Estado da Bahia é o primeiro da Região Nordeste quanto à produção industrial
ligada, sobretudo, à petroquímica e à exploração mineral.

(02) A instalação de indústrias no Estado da Bahia, principalmente no setor automobilís-
tico, exigiu a criação de incentivos fiscais a fim de compensar, dentre outras, as des-
vantagens decorrentes da distância dos maiores mercados consumidores.

(04) O ABCD paulista continua sendo o maior e o mais importante pólo industrial do
Brasil, apesar da desconcentração industrial que se verifica na Região Sudeste.

(08) A posição do Sudeste em relação aos países do Mercosul, possibilitando a ampliação
do mercado consumidor, destaca-se como uma das condições favoráveis à instalação
de indústrias nessa Região.

(16) Os países subdesenvolvidos vêm atraindo investimentos destinados à indústria em
razão da disponibilidade de mão-de-obra qualificada e do importante mercado con-
sumidor emergente.

(32) Os Estados Unidos são a maior potência industrial e militar do planeta, possuem um
alto índice de desenvolvimento humano (IDH) e, isoladamente, são responsáveis por
mais de um quarto da produção econômica mundial.

(64) A Itália desenvolveu um parque industrial na porção meridional de seu território,
considerada a região mais desenvolvida do País, com grandes recursos naturais, mas
desprovida de petróleo e de gás natural.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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44. U. F. Santa Maria-RS

MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico – Geografia Geral e do Brasil. São Paulo, Ática,
1999. p. 63.

A nova ordem mundial, de caráter multipolar, é alimentada pela rivalidade econômica, ao
contrário da antiga ordem bipolar, que era alimentada pela rivalidade ideológica.

No contexto atual, os blocos A, B e C são liderados, respectivamente, por

a) União Européia – Japão – Estados Unidos.

b) Europa – Tigres Asiáticos – Estados Unidos.

c) União Européia – Japão – Mercosul.

d) União Européia – Tigres Asiáticos – Mercosul.

e) Europa – Japão – Estados Unidos.

45. U. F. Santa Maria-RS A nova ordem geopolítica mundial, que tem prevalecido ao longo
da década de 90, caracteriza-se pela:

I. ascensão de uma ordem bipolar, marcada pela rivalidade entre dois tipos de economia
– a planificada e a de mercado – e pela oposição Leste x Oeste.

II. disputa militar, política, econômica e ideológica entre as duas superpotências mundi-
ais, a fim de aumentar as suas zonas de influência.

III. rivalidade/parceria entre os três pólos ou centros econômicos e tecnológicos e pelo
agravamento das disparidades entre os países do norte, ricos, e os países do sul, po-
bres.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I.

b) apenas I e II.

c) apenas III.

d) apenas II e III.

e) I, II e III.

46. UFPE Nesta questão são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE.

Nos países capitalistas de economia subdesenvolvida, a maior parte da população econo-
micamente ativa dedica-se às atividades do Setor Secundário PORQUE a pecuária intensi-
va e o sistema de “plantation”, nesses países, caracterizam-se por ocupar a maior parte da
mão-de-obra especializada e evitar o êxodo rural.

Responda:

a) se as duas afirmativas são corretas e a segunda é a causa da primeira.

b) se a primeira afirmativa é correta e a segunda é falsa.

c) se a primeira afirmativa é falsa e a segunda é correta.

d) se as duas são falsas.

e) se as duas são corretas, mas a segunda não é causa da primeira.
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47. UFPE

“A importância do processo de modernização na modelação das economias subdesenvolvidas
só vem à luz plenamente em fase mais avançada quando os respectivos países embarcam no
processo de industrialização”

(Celso Furtado)

Sobre esse assunto, podemos afirmar que:

1) as primeiras indústrias que se instalam nos países subdesenvolvidos concorrem com a
produção artesanal e se destinam basicamente a produzir bens simples não duráveis.

2) a industrialização de um país subdesenvolvido tende a assumir a forma de manufatura
local daqueles bens de consumo que eram previamente importados.

3) na fase de industrialização dos países subdesenvolvidos, o controle da produção por
firmas estrangeiras facilita e aprofunda a dependência econômica desses países.

4) a industrialização, nas condições de dependência, de uma economia periférica, requer
intensa absorção de progresso técnico, sobretudo para a produção de novos produtos.

5) é durante a fase de “substituição das importações” que tem início, realmente, a forma-
ção de um sistema industrial nos países periféricos.

Estão corretas:

a) 1, 2, 3 e 4 apenas

b) 2 e 4 apenas

c) 1 e 3 apenas

d) 1, 2 e 5 apenas

e) 1, 2, 3, 4 e 5

48. U. F. Pelotas-RS

“O Conselho do Mercado Comum (CMC), convocado pela primeira vez na história do Merco-
sul, de forma extraordinária, para tentar resolver o conflito comercial provocado pela imposição
de medidas unilaterais contra o comércio da região por parte da Argentina, transferiu as decisões
para a organização Mundial do Comércio (OMC).”

(D. P - Economia - 07.08.1999)

Assinale a alternativa que contém o objetivo principal da Organização Mundial do Co-
mércio:

a) incentivar o crescimento econômico entre os países-membros, com a geração de em-
pregos e a estabilidade financeira

b) fiscalizar o comércio mundial e fortalecer o multilateralismo, disciplinando o comércio
mundial contra barreiras protecionistas de importações

c) preservar a paz e a segurança no mundo, além de promover a cooperação internacional,
para resolver problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários

d) conceder empréstimos aos países que necessitam de dinheiro para investimentos

e) criar um mercado comunitário único, com mecanismos de proteção agrícola, por meio
de tarifação aos produtos importados, e subsidiar a exportação, para garantir a venda
dos excedentes
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49. UFRS A mundialização da economia capitalista gerou a segmentação do espaço econômi-
co mundial. Esta característica geográfica se expressa, no final do século XX, pela forma-
ção de blocos econômicos em todo o mundo.

Com relação a esse tema, são feitas as seguintes afirmações.

I. A criação do Mercosul faz parte da proposta conhecida como Plano Bush — iniciativa
para as Américas, que visa à integração pan-americana sob a liderança dos Estados
Unidos da América do Norte.

II. Originada da Comunidade Econômica Européia (CEE), a União Européia (UE) é o
segundo maior bloco econômico do mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB)
e possui o euro como moeda oficial.

III. O Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) é formado pelos Estados
Unidos da América do Norte, Canadá e México, que desde 1994 aboliram totalmente
as tarifas aduaneiras entre si.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

50. PUC-RJ Assinale a alternativa que NÃO indica uma característica da economia brasilei-
ra, na passagem do século XX para o século XXI

a) A economia brasileira ocupa uma posição de liderança na América Latina, mas se su-
jeita às exigências e sanções de órgãos internacionais que atuam no controle das finan-
ças internacionais.

b) A economia brasileira tem recursos naturais e mão-de-obra qualificada para as exigên-
cias do modelo de produção flexível, mas carrega no cenário internacional o estigma de
país subdesenvolvido.

c) A economia industrial brasileira é diversificada e mesmo avançada em alguns setores,
mas dependente de capitais produtivos e capitais financeiros internacionais.

d) A economia brasileira está aberta à nova ordem internacional, mas tem dificuldades
com a alta competitividade e o protecionismo dos países de economia mais avançada.

e) A economia brasileira está entre as dez maiores economias do mundo, mas exclui gran-
des parcelas da população dos benefícios da modernização.

51. Fuvest-SP Após o término da bipolaridade, característica do período da Guerra Fria, os
conflitos armados

a) aumentaram, devido à inegável supremacia militar dos Estados Unidos no mundo.

b) diminuíram, devido ao surgimento de outros pólos de poder no mundo.

c) diminuíram, devido à derrota do socialismo soviético.

d) aumentaram, devido à retomada de antigas diferenças étnicas e religiosas entre povos.

e) aumentaram, devido ao crescimento de países que detêm armas nucleares.
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Fonte: Adaptado de BOUVET, C.; MARTIN, J. (org.). Géographie. Classes Terminales. Paris: Hachette, 1995. p. 111.

Limite Norte/Sul

Principais áreas receptoras

Principais áreas emissoras

Principais fluxos turísticos

52. UFMG Analise o croqui, que retrata o turismo internacional contemporâneo.

A partir da análise e interpretação desse croqui, é INCORRETO afirmar que

a) os principais pólos emissores do turismo mundial se distribuem entre os países do Nor-
te e do Sul, enquanto as áreas receptoras de fluxos se restringem aos países do Norte.

b) a atividade turística internacional contemporânea se relaciona com o aumento do poder
aquisitivo de algumas populações do globo, notadamente dos países do Norte.

c) os fluxos turísticos que se dirigem para a América do Norte, a Europa e o Japão são
influenciados pelos atrativos naturais, culturais, artísticos e econômicos dessas áreas.

d) as áreas receptoras do turismo internacional na Ásia do Sudeste, na América Central e
no mediterr6aneo são valorizadas pelo heliotropismo.

53. UFRN

No Brasil, a divisão territorial do trabalho, fruto do crescimento da economia industrial,
foi responsável, entre outras coisas, pelo(a)

a) dependência gradativa do campo em relação à cidade.

b) restrição das desigualdades regionais.

c) crescimento da exportação de bens de consumo.

d) elevação da taxa de crescimento vegetativo.

54. UFPB O Brasil possui um dos maiores parques industriais do planeta e, semelhante ao
restante do espaço mundial, passa, atualmente, por grandes transformações.

Sobre as principais mudanças na indústria brasileira, é correto afirmar que predomina o
processo de

a) reopção pelas indústrias de bens de consumo, em detrimento das indústrias de bens de
produção, devido à fraca competitividade da indústria nacional frente à estrangeira.

b) concentração das indústrias, de forma dispersa, por todo o território nacional, provoca-
da pela “guerra fiscal” entre vários estados da federação.

c) descentralização das indústrias, exclusivamente nas maiores e principais metrópoles
brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro.

d) modernização tecnológica no processo produtivo, resultando sobretudo na absorção
seletiva da mão-de-obra altamente qualificada.

e) desindustrialização e fechamento total das fábricas brasileiras, em razão do sucatea-
mento tecnológico provocado pela abertura do mercado internacional.
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55. UEPB Associe os conceitos da 2ª coluna aos fenômenos descritos na 1ª coluna, os quais
caracterizam o atual processo de globalização.

( 1 ) Hoje as etapas do processo produtivo estão mundializadas. Um único produto pode
ter suas partes fabricadas em diversos países. A esta mundialização da produção de-
nominamos:

( 2 ) O novo sistema produtivo mundial se caracteriza por mais concorrência e ao mesmo
tempo por mais cooperação. As empresas estabelecem alianças para viabilizar inves-
timentos gigantescos e enfrentar a concorrência. A esta interdependência econômica
chamamos:

( 3 ) Os avanços no sistema de comunicações possibilitou a simultaneidade das informa-
ções. Todos em qualquer parte e no mesmo momento vêem a mesma imagem. Esta
integração da informação nos faz pensar que estamos diante de uma:

( ) Aldeia Global

( ) Economia Mundo

( ) Fábrica Global

A seqüência correta é

a) 2, 1, 3

b) 3, 1, 2

c) 3, 2, 1

d) 2, 3, 1

e) 1, 3, 2

56. UFMG A organização do mundo atual em zonas de influência comandadas por um país
ou grupo de países segue o modelo centro-periferia. Enquanto o Japão, os Estados Unidos,
parte do Canadá e a Europa Ocidental atuam como centro, o restante do mundo desempe-
nha o papel de periferia.

Observe as áreas destacadas no mapa.

Todas as áreas destacadas, nesse mapa, são consideradas:

a) periferias marginalizadas em relação aos centros,pois estão pouco integradas ao merca-
do mundial.

b) periferias associadas aos centros, pois mantêm, circunstancialmente, algum tipo de re-
lação com os centros.

c) periferias isoladas em relação aos centros,pois têm uma economia voltada para o mer-
cado interno, sobretudo por razões políticas.

d) periferias integradas aos centros, pois mantêm fortes relações com os centros.

57. UFPE Alguns países podem atravessar uma fase de crescimento da economia geralmente
provocada por política econômica favorável a investimentos e à expansão da demanda. A
maior procura provoca elevação de preços que, normalmente, é acompanhada por pres-
sões inflacionárias. Quando um país está na fase descrita acima, diz-se que:

a) a economia está com a capacidade ociosa.

b) a balança de pagamentos está em desaquecimento.

c) a economia está em aquecimento.

d) está havendo uma estatização da economia.

e) está ocorrendo a formação de oligopólios.
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58. U. de Salvador-BA

A análise da charge e os conhecimentos sobre a geopolítica mundial e suas implicações
permitem afirmar:

( ) O aumento da miséria, na América Latina atual, é resultante do passado colonial e do
arcaísmo de suas estruturas socioeconômicas.

( ) A nova organização geopolítica mundial ampliou a miséria na África, porque as bai-
xas potencialidades naturais desse continente e a sua exclusão do processo de desen-
volvimento econômico mundial impediram a modificação desse quadro.

( ) Grande parte das populações expulsas da África, durante as inúmeras guerras civis
ali ocorridas, com o processo de descolonização, atesta a incapacidade da nova or-
dem internacional para viabilizar soluções para esse problema.

( ) O descaso dos países mais ricos e desenvolvidos diante dos problemas sociais e polí-
ticos da África contrasta com o interesse demonstrado, no passado, pelas riquezas ali
existentes.

( ) O incremento da miséria, nas últimas décadas do século XX, ocorreu, de forma igua-
litária, nos países do Terceiro Mundo.

( ) A globalização econômica aliada à política neoliberal tem possibilitado a diminuição
das desigualdades sociais e a eliminação dos bolsões de miséria nos países ricos,
através de uma distribuição mais racional da renda.

59. Unicamp O mapa abaixo representa uma proposta de divisão econômica do espaço mun-
dial

Norte

Sul

a) Caracterize os dois blocos de países de acordo com a divisão proposta.

b) Qualquer proposta de divisão tem suas deficiências e limitações. O mundo é demasiado
complexo para ser simplesmente dividido, em termos econômicos, entre Norte e Sul.
Escolha um país da Europa ou da Ásia que tenha características diferentes das do bloco
em que está colocado e justifique sua opção.
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1. E

2. C-C-C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. E

8. E

9. 2 e 4

10. B

11. B

12. Solução e comentários: As indústrias apresentam tecnologia avançada. Seus principais
ramos industriais são: informática e robótica (computadores e substituição da mão-de-
obra por máquinas inteligentes ou robôs); telecomunicações; química fina; biotecnologia
e suas aplicações, especialmente na engenharia genética, na indústria farmacêutica, na
medicina, na agricultura, nas matérias-primas de origem orgânica; indústria de alimentos
(novos adoçantes, aromas, fermentos, etc.). Estão também sendo intensificadas as pesqui-
sas para a produção de novas fontes de energia (solar, origem orgânica, marés, etc.)

13. D

14. C

15. A

16. C

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. E

23. 2 + 3 = 5

24. 1 + 3 = 4

25. B

26. E

27. E

28. A

29. E

30. E

31. C

32. E

33. A
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GEOGRAFIA - Globalização – economia global

34. D

35. C

36. 62

37. 79

38. D

39. A

40. C-C-C-E

41. A

42. E

43. 01 + 02 + +04 + 08 + 32 = 47

44. A

45. C

46. D

47. E

48. B

49. B

50. B

51. D

52. A

53. A

54. D

55. C

56. D

57. C

58. V-F-V-V-F-F

59. a) A linha no planisfério delimita de uma parte países como os EUA e Canadá na América
do Norte, países europeus e a Rússia, Japão, Austrália e Nova Zelândia, reconhecidos
como, no geral, países desenvolvidos predominantemente industrializados e com melho-
res índices de desenvolvimento humano. Do outro lado, países da América Latina, África
e da Ásia do sudoeste, do centro-sul e do sudeste e a China, no geral, subdesenvolvidos,
predominantemente não industrializados e com os piores índices de desenvolvimento hu-
mano.

b) Dentre os países da Europa que fazem parte do considerado norte desenvolvido, pode-
mos exemplificar com os países do Leste Europeu, destacando o caso da Albânia, que
apresenta indicadores sociais e econômicos típicos dos países subdesenvolvidos com uma
economia pouco industrializada e uma sociedade com baixo índice de desenvolvimento
humano.

Dentre os países do sul podemos indicar os “Tigres Asiáticos” (Taiwan, Cingapura, Hong
Kong e Coréia do Sul), com destaque para a Coréia do Sul por ter se tornado um país
industrializado com rápido aumento do padrão social e de melhoria dos índices de desen-
volvimento humano da maior parte de sua população.G
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1. UFRJ No antigo quadro da divisão regional do trabalho no Brasil, São Paulo era a área de
maior concentração industrial, e que crescia mais e aceleradamente.

O texto refere-se a um quadro passado porque:

a) atualmente, São Paulo não tem mais a maior concentração industrial do país.

b) não há mais crescimento industrial em São Paulo.

c) o espaço industrial de São Paulo está totalmente saturado.

d) o atual crescimento industrial de São Paulo é relativo.

e) no quadro atual, Minas Gerais ocupa o lugar de São Paulo.

2. PUC-RS INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no mapa abaixo.

As áreas hachuradas no mapa represen-
tam países:

a) importadores de tecnologia, sendo
que os mais pobres a utilizam para
atrair transnacionais.

b) exportadores de alimento como ma-
térias-primas agrícolas, apesar de
muitos apresentarem graves proble-
mas de subalimentação crônica.

c) produtores de carvão e cobre, utiliza-
dos nas grandes metalúrgicas e siderúrgicas dos países centrais.

d) adeptos da Revolução Verde, iniciada no Sudeste Asiático, tendo como objetivo ameni-
zar problemas ambientais.

e) que ainda praticam o sistema agrícola de Plantations.

3. UFES O modelo industrial centrado nas indústrias petroquímicas e automobilísticas, que
predominou durante quase todo o século XX, vem perdendo terreno para novos setores,
como o da informática, da robótica, da biotecnologia e de outros, caracterizando a passa-
gem da Segunda para a Terceira Revolução Industrial.

Assinale a informação que não corresponde a esse processo.

a) A liderança norte-americana foi quebrada: Europa Ocidental e Japão disputam a hege-
monia mundial em condições de igualdade com os Estados Unidos.

b) O mundo está cada vez mais integrado com o avanço técnico-científico-informacional,
mas crescem também as desigualdades socioeconômicas internacionais.

c) A formação profissional em cursos técnicos de nível médio continua a ser essencial
para os novos profissionais, tendo em vista o avanço e a maior utilização da ciência e da
tecnologia.

d) A mão-de-obra qualificada, com elevado nível de escolaridade, passa a ser mais impor-
tante do que os recursos naturais, a extensão do território ou o número de habitantes.

e) O surgimento de progressivas mudanças nos métodos de produção e de trabalho, no
consumo e nas relações entre as empresas e os consumidores torna as atividades mais
criativas.

E SPAÇ O
IND U S T R IA L

G E O G R A F IA
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4. U. Santa Úrsula-RJ

“A crise do modelo neoliberal avança em todo o mundo e já não pode ser desconhecida ou
negada até mesmo por seus mais intransigentes seguidores”.

(Neiva Moreira. Cadernos do Terceiro Mundo. n. 214)

Sobre a política neoliberal podemos afirmar que:

I. Contribui para o aumento do contingente de população mundial afundado na pobreza.

II. Leva à melhoria da qualidade de vida da população dos Países do Sul, como o Brasil.

III. É questionado no mundo rico, pois até nos Estados Unidos já se ouvem protestos
contra as desigualdades sociais.

Assinale a opção correta:

a) São verdadeiros os itens I e II. d) São verdadeiros os itens I, II e III.

b) São verdadeiros os itens II e III. e) É verdadeiro apenas o item I.
c) São verdadeiros os itens I e III.

5. U. F. Santa Maria-RS Com relação aos fatores locacionais da indústria, pode-se afirmar:

a) Independentemente do tipo de indústria, os fatores locacionais, em ordem crescente de
importância, são a mão-de-obra, as fontes de energia e as matérias-primas.

b) A qualificação da força de trabalho foi mais importante nos setores típicos da Primeira
Revolução Industrial, o que caracterizou as zonas industriais até meados do século XIX.

c) Na Segunda Revolução Industrial, as jazidas de carvão mineral condicionavam a loca-
lização das fábricas, surgindo grandes regiões industriais em torno das bacias carboní-
feras de Londres e do Reno/Ruhr.

d) O mercado consumidor é um dos fatores determinantes da localização da indústria, o
que explica a ligação histórica entre o fenômeno industrial e as concentrações urbanas.

e) Em virtude dos avanços tecnológicos, a indústria contemporânea já pode prescindir das redes
de transportes e comunicações, o que explica o atual processo de desconcentração espacial.

6. U. Católica-DF

 A evolução da manufatura para a indústria costuma ser analisada de duas maneiras diferentes.
Para alguns, foi a divisão altamente disciplinada do trabalho que impulsionou o desenvolvimento
industrial. Para outros, as inovações técnicas da chamada Revolução Industrial são o fator mais
importante, daí advindo os demais progressos.

Podemos considerar, no entanto, que ambos os fatores — trabalho e técnica — representam
elementos de peso equivalente na análise da formação da indústria moderna.

A modificação das relações de trabalho se acelerou a partir da manufatura, aprofundando-se
entre os séculos XV e XVII e tomando impulso definitivo com a linha de produção introduzida pela
Revolução Industrial (século XVIII). Os trabalhadores, antes isolados em diversas unidades produti-
vas, foram reunidos em uma fábrica. Desse modo, o capitalismo tinha maior controle e poder sobre
os operários que, afinal, ainda detinham o saber técnico necessário para o progresso produtivo.

(MOREIRA, Igor. O espaço Geográfico. Ed. Ática, 1998)

Acerca do processo de desenvolvimento industrial e baseando-se no texto, escreva V para
as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas, abaixo.

( ) A Revolução Industrial promoveu intensas transformações, não só no campo econô-
mico, como também nas áreas científica e social da época.

( ) Com a expansão imperialista do século XIX, a Europa impôs ao mundo a Divisão
Internacional do Trabalho; com isso as regiões dominadas passaram a produzir pro-
dutos tropicais destinados a fomentar o crescimento econômico europeu.

( ) Os países que apresentam hoje os maiores PIBs mundiais atingiram a sua maturidade
industrial ainda no século XIX.

( ) No Brasil, o processo histórico de concentração industrial em São Paulo é explicado,
entre outros fatores, pela abundância de matérias-primas minerais no estado.

( ) Nas regiões Norte e Nordeste, a expansão do parque industrial esteve ancorada na
forte presença do Estado como produtor de insumos energéticos e fornecedor de ca-
pital subsidiado.
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7. U. F. Santa Maria-RS Relacione as colunas:

( 1 ) São países considerados industrializados, cuja industrialização é chamada de retar-
datária ou tardia.

( 2 ) As indústrias leves ou de bens de consumo e as indústrias pesadas ou de bens de
produção desenvolveram-se ao mesmo tempo.

( 3 ) São países considerados semi-industrializados, isto é, não são mais agrários, mas
também não possuem uma produção industrial comparável à dos países subdesenvol-
vidos industrializados

( ) Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França

( ) Brasil, Coréia do Sul, México, Taiwan

( ) Chile, Uruguai, Venezuela, Egito, Turquia

A seqüência correta é

a) 1 – 3 – 2. b) 2 – 3 – 1. c) 2 – 1 – 3. d) 1 – 2 – 3. e) 3 – 2 – 1.

8. U. F. Santa Maria-RS Quanto à distribuição espacial da indústria brasileira, considere as
seguintes afirmações:

I. A política de substituição das importações no pós-guerra possibilitou a formação de
parques industriais integrados e distribuídos espacialmente, em função das especialida-
des produtivas de cada região industrial.

II. Nas últimas décadas, teve início um processo de dispersão do parque industrial, sendo
a construção de usinas hidrelétricas na região Nordeste um fator que contribuiu para
esse processo.

III. O desenvolvimento e a modernização da infra-estrutura de produção de energia, de
transportes, de comunicações e de informatização no interior do país viabilizaram a
descentralização do parque industrial e criaram as condições de especialização produ-
tiva, através da integração regional.

Está(ão) correta(s)

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

9. U. E. Pelotas-RS

“(...) Se antes a natureza podia criar o medo, hoje é o medo que cria uma natureza mediática e
falsa, uma parte da natureza sendo apresentada como se fosse o todo.” SANTOS, Milton. 1992

Nestes aproximadamente duzentos anos de industrialização do planeta, a produtividade de
bens materiais e seu consumo se deu de forma bastante acelerada. Como esse processo de indus-
trialização desrespeitou a dinâmica dos elementos componentes da natureza, ocorreu uma consi-
derável degradação do meio ambiente.”

(MENDONÇA, Francisco. Geografia e meio ambiente. 1998)

Essa degradação se deve

I. ao desenvolvimento da ideologia do consumismo pós-anos 50.

II. à explosão demográfica, no contexto sócio-econômico-político do século XVII.

III. à transformação crescente dos minérios para atender às necessidades do homem.

IV. ao avanço acelerado da sociedade urbana e industrial.

Com relação às afirmativas acima, pode-se dizer que estão corretas

a) as afirmativas II, III e IV. d) as afirmativas I e II.

b) as afirmativas I, II e III. e) todas as afirmativas.
c) as afirmativas I, III e IV.

10. UFCE O crescimento da industrialização trouxe mudanças na organização do espaço bra-
sileiro. Hoje existem três grandes complexos regionais ou regiões geoeconômicas: Ama-
zônia, Nordeste e Centro-Sul. Analise as principais características geoeconômicas da re-
gião Centro-Sul.
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11. UFMS O Brasil tem passado, nos últimos anos, por um processo de desconcentração
industrial que tem refletido no crescimento de investimentos em áreas fora do tradicional
eixo Rio de Janeiro—São Paulo. Sobre o processo de desconcentração industrial, é corre-
to afirmar que:

(01) a migração de investimentos produtivos ocorre em função das condições que os luga-
res oferecem para a reprodução do capital, como: condições de transporte e comuni-
cação, disponibilidade de energia e custo reduzido da força-de-trabalho.

(02) a tendência de crescimento, em função de novos investimentos, é observada em cida-
des médias que se localizam próximas de regiões metropolitanas que são importantes
centros industriais e de serviços.

(04) entre os casos de desconcentração, podemos citar os novos investimentos do pólo
automotivo nacional no Estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba.

(08) alguns Estados têm procurado atrair investimentos valendo-se da estratégia de redu-
ção de impostos, conhecida como “Guerra Fiscal”.

(16) a melhoria da infra-estrutura referente a rodovias, ferrovias, portos e telecomunica-
ções é fator essencial para a realização de novos investimentos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

12. UFSC

“Em apenas cinco anos, a internet transformou-se no maior banco de dados do planeta. Segun-
do estudo de pesquisas da NEC e da americana Inktomi, especializada em softwares de pesquisa
na rede, em fevereiro deste ano havia mais de 1 bilhão de páginas www”.

(Revista Veja: Vida Digital, nº 3, agosto de 2000, p. 56)

Sobre a revolução técnico-científica, é correto afirmar que:

(01) as atividades econômicas de maior crescimento nos dias atuais são aquelas relaciona-
das à produção de serviços: idéias, técnicas, novas formas de utilização dos recursos.

(02) a informática não é um setor isolado, mas sim interdependente do resto da economia,
na qual gera profundas transformações.

(04) a robotização traz inquietações no mundo do trabalho, dispensando mão-de-obra e
gerando desemprego.

(08) a biotecnologia relaciona-se a esta revolução, provocando grande impacto na agrope-
cuária, na produção de alimentos e matérias-primas de origem orgânica.

(16) just-in-time constitui um método de produzir a partir das necessidades do consumi-
dor, fabricando-se somente o necessário e com grande controle de qualidade.

(32) ela mantém inalterada a distribuição espacial dos atuais centros industriais.

(64) o fordismo é um método que implica uma produção de massa, utilizando a linha de
montagem e a padronização dos objetos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

13. UESC-BA Os conhecimentos sobre o processo industrial brasileiro permitem afirmar:

1) A exclusão do capital estrangeiro do processo industrial foi o responsável pelo cresci-
mento da indústria nacional.

2) A modernização da economia e o processo de globalização dos capitais diminuíram as
desigualdades sociais, reduzindo a pobreza e a miséria do país.

3) O Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek aumentou o nível salarial dos tra-
balhadores da indústria e distribuiu, de forma justa, a renda nacional.

4) O processo industrial brasileiro se assentou numa política de substituição de importa-
ções, baseado na produção de bens de consumo não-duráveis.

5) O desenvolvimento do setor secundário aumenta o índice de emprego, numa proporção
maior que o setor terciário.
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14. UEPB A Biotecnologia representa um dos mais importantes setores de ponta da indústria
moderna. Em relação aos países detentores de tal conhecimento, analise as proposições a
seguir:

I. Dependem de países com grandes extensões territoriais e rica biodiversidade para que
possam desenvolver este setor.

II. Recebem grandes remessas em “royalty” pela conseção do direito e uso de suas subs-
tâncias e de produtos farmacêuticos.

III. Tornam-se independente da importação de algumas matérias-primas para a indústria
alimentícia, tais como aromatizantes, corantes, adoçantes etc.

IV. Conseguem ampliar sua produção agrícola com o desenvolvimento de espécies mais
produtivas e resistentes.

Estão corretas apenas as proposições:

a) I, II e III

b) II, III e IV

c) II e IV

d) I e III

e) I e IV

15. UFPB O Brasil possui um dos maiores parques industriais do planeta e, semelhante ao
restante do espaço mundial, passa, atualmente, por grandes transformações.

Sobre as principais mudanças na indústria brasileira, é correto afirmar que predomina o
processo de:

a) reopção pelas indústrias de bens de consumo, em detrimento das indústrias de bens de
produção, devido à fraca competitividade da indústria nacional frente à estrangeira.

b) concentração das indústrias, de forma dispersa, por todo o território nacional, provoca-
da pela “guerra fiscal” entre vários estados da federação.

c) descentralização das indústrias, exclusivamente nas maiores e principais metrópoles
brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro.

d) modernização tecnológica no processo produtivo, resultando sobretudo na absorção
seletiva da mão-de-obra altamente qualificada.

e) desindustrialização e fechamento total das fábricas brasileiras, em razão do sucatea-
mento tecnológico provocado pela abertura do mercado internacional.

16. UFMG Com relação aos novos países industriais, é INCORRETO afirmar que, atual-
mente, eles:

a) demonstram dificuldades na reconversão de suas economias, exigida pelas novas tec-
nologias de produção e gestão, crescentemente valorizadas.

b) abandonam a política de privatizações das empresas estatais, a fim de proteger suas
metas de desenvolvimento sócioeconômico da atual crise mundial.

c) enfrentam obstáculos crescentes para ampliar as exportações e assegurar mercados para
seus produtos.

d) correspondem a economias atingidas fortemente pela saída de capitais estrangeiros de
caráter especulativo.

17. PUC-RJ Na década de 90, iniciou-se no Brasil o processo de transferência da infra-estru-
tura territorial e de segmentos importantes do setor produtivo para a iniciativa privada.
Indique, na relação a seguir, o setor que NÃO participou desse processo.

a) Ferroviário

b) Siderúrgico

c) Farmacêutico

d) Telecomunicações

e) Mineração
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18. UFRJ O índice de desemprego no Brasil, em 1998, chegou a marcas muito elevadas. A
indústria, principalmente, empregou um número cada vez menor de trabalhadores. Apesar
da situação dramática, o governo federal procurou amenizar, afirmando que houvera cres-
cimento do emprego no setor de serviços. No contexto da economia nacional, porém, o
crescimento apontado pelo governo não safisfez porque:

a) o setor é fragilizado pela ecnomia informal.

b) o setor terciário está estagnado.

c) a atividade agrária precisaria alcançar crescimento semelhante.

d) esse crescimento também determina o crescimento da população urbana.

e) o crescimento do setor secundário não garante a expansão do mercado de trabalho.

19. U. E. Maringá-PR Brasil, México, África do Sul e Índia, dentre outros, são classificados,
por vezes, como países subdesenvolvidos industrializados. Respeitadas as especificidades
regionais, esses países apresentam, entre si, uma série de características sociais e econô-
micas comuns. Com relação a esses países, assinale o que for correto.

(01) Dependência econômica e financeira dos países centrais industrializados.

(02) Grandes desigualdades sociais e regionais.

(04) Grandes diversidades étnicas, lingüísticas e religiosas.

(08) Carência de recursos minerais, sobretudo energéticos.

(16) Acentuada presença do capital internacional, representado por filiais de empresas
com sede em países estrangeiros, abarcando os setores mais dinâmicos da economia.

(32) O ramo industrial mais dinâmico é o petroquímico, face à presença de importantes
jazidas de petróleo.

(64) Intenso processo de urbanização, com tendência à concentração populacional nas
regiões metropolitanas dos grandes centros urbanos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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E SPAÇ O
IND U S T R IA L

1. D

2. B

3. D

4. C

5. D

6. V-V-F-F-V

7. C

8. D

9. C

10. Solução e comentários – O Centro-Sul, apesar de possuir contrastes internos, é a região
mais industrializada, povoada e urbanizada, constituindo-se o “centro econômico do país”.
Cerca de dois terços dos habitantes do país estão concentrados no Centro-Sul.

Estende-se desde a parte sul de Goiás, juntamente com Mato Grosso do Sul, até o extremo
meridional do Brasil, incluindo pois as regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste,
segundo a divisão do IBGE. No Centro-Sul, estão cinco das nove áreas metropolitanas do
Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro (metrópoles nacionais); Belo Horizonte, Curitiba e
Porto Alegre (metrópoles regionais), além de Brasília, capital político-administrativa do
país.

Encontra-se no Centro-Sul a mais densa rede de rodovias e ferrovias, sendo, ainda, a re-
gião onde se pratica a mais moderna agropecuária.

11. 31

12. 95

13. 4

14. B

15. D

16. B

17. C

18. A

19. 83

G E O G R A F IA
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F O N T E S D E E NE R G IA ,
T R A NSP O R T E S ,

E C O L O G IA ,
P O L ÍT IC A A M B IE N T A L

1. UFMS O gráfico a seguir retrata o comportamento da demanda de energia elétrica em um
dia útil da semana para um subsistema interligado das regiões Sudeste e Centro Oeste.

Subsistema SE/CO integradoMVVh/h
34.000

30.000

26.000

22.000

18.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

Fonte: Petrobrás.gov.br

Sobre o comportamento da demanda e os riscos de blecaute nesse sistema são feitas as
seguintes afirmações:

I. os maiores riscos de blecaute ocorrem em torno das 20 horas.

II. uma melhor distribuição da utilização de energia para as horas da madrugada diminui
necessariamente o consumo total, no dia.

III. preços diferenciados da energia elétrica em função do horário de utilização da energia
podem contribuir para a diminuição dos “picos” da curva de demanda.

Dentre essas afirmações e de acordo com os dados do gráfico, para o sistema e as regiões
mencionadas, apenas:

a) II está correta.

b) I está correta.

c) I e III estão corretas.

d) I e II estão corretas.

e) III está correta.

G E O G R A F IA
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2. UnB-DF O petróleo é tanto uma poderosa fonte de energia para o mundo industrial mo-
derno quanto um recurso natural determinante na geopolítica mundial.

Relativamente ao petróleo, sabe-se que:

( ) sua utilização iniciou-se em meados do século XIX, quando passou a ser comerci-
alizado nas cidades — em substituição ao óleo de baleia utilizado na iluminação
pública —, nas indústrias e nas companhias de trem, em substituição ao carvão mine-
ral, usado nas máquinas a vapor;

( ) o Iraque, em 1990, invadiu o Kuwait e ameaçou invadir a Arábia Saudita, sob pretex-
to de disputa territorial. Na realidade, esses países estavam extrapolando as cotas de
produção de petróleo estabelecidas pela Opep e forçando uma queda no preço do
barril no mercado mundial;

( ) a criação da Organização dos países Exportadores de Petróleo (Opep), em 1960, ti-
nha como principais objetivos a formulação de uma política comum de preços e o
estabelecimento de cotas de produção que impedissem uma crise de superprodução;

( ) as “Sete Irmãs” foram criadas com o objetivo de impedir a formação de cartéis e de
monopólio da produção e do consumo de petróleo, isto é, para democratizar o acesso
dos países não-produtores a esse recurso natural.

3. UEPB A charge retrata uma das fontes al-
ternativas de combustível no Brasil.

Analise as proposições e escreva V ou F
conforme sejam verdadeiras ou falsas, res-
pectivamente.

( ) Apesar de tratar-se de uma fonte ener-
gética não poluente e renovável, a op-
ção pela biomassa reproduziu as tradi-
cionais estruturas sócio-espaciais.

( ) A cana-de-açúcar, matéria-prima usada na produção do álcool etílico, ocupou vastas
extensões de solos no Nordeste e no Sudeste, em detrimento das culturas de alimentos.

( ) Volumosos subsídios estatais foram destinados aos usineiros, reforçando os privilé-
gios políticos e econômicos das elites agrárias.

( ) O plantio de eucalipto, usado na produção do etanol ocupou vastas áreas do cerrado
e provocou acelerado desmatamento.

A seqüência correta é:

a) VVFF b) VVVF c) FFVV d) VFVF e) FVFV

4. UEPB Os corredores de exportação constituídos por rodovias, ferrovias e portos bem
equipados para escoar minérios e grandes volumes de produtos agrícolas foram implanta-
dos nas áreas economicamente mais desenvolvidas do país. O mais recente corredor de
exportação foge parcialmente dessa caracterização. Trata-se do corredor:

a) Interior paulista – Santos, que exporta grande quantidade de manufaturados e produtos
agrícolas.

b) Carajás-ltajaí, que escoa minérios. É uma área ainda em processo de ocupação.

c) Planalto meridional gaúcho – Rio Grande, que escoa produção de cereais.

d) Norte do Paraná – Paranaguá que exporta grande volume de grãos e outros produtos agrícolas.

e) Quadrilátero Ferrífero – Vitória, que escoa produção de ferro. Atravessa área relativa-
mente organizada do ponto de vista da rede urbana.

5. UFRN Do ponto de vista econômico, os manguezais dos estuários do Potengi e do Curi-
mataú, no Rio Grande do Norte, são importantes pelo(a):

a) presença de canaviais em suas margens.

b) crescimento de núcleos agroindustriais em seu entorno.

c) quantidade de peixes e de crustáceos que vivem em suas águas.

d) quantidade de salinas localizadas nessas áreas.



GEOGRAFIA - Fontes de energia, transportes, ecologia, política ambiental

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

3

6. UFRN O fenômeno das chuvas ácidas é um dos exemplos de como as sociedades huma-
nas podem interferir na modificação da natureza.

Do ponto de vista da ação antrópica, essas chuvas são causadas por:

a) elevada capacidade de absorção de calor das superfícies urbanas impermeabilizadas.

b) aumento da temperatura, provocado pelo desmatamento desordenado.

c) emissão, no ar, de gases dos motores de combustão e de poluentes industriais.

d) concentração de edifícios, o que interfere na circulação dos ventos e na inversão térmica.

7. UFMA Atividades humanas com menor poder de alteração da biosfera:

a) silvicultura e agricultura de subsistência.

b) indústria química e reciclagem de lixo.

c) agricultura intensiva e mineração.

d) urbanização e construção de represas.

8. UFBA Em relação ao estudo da questão ambiental no Brasil e no mundo, pode-se afirmar:

(01) O desenvolvimento sustentável é uma proposta de natureza econômica e social, que
leva em consideração a preservação do meio ambiente, ou seja, a qualidade ambiental e
o desenvolvimento econômico, que estão intimamente interligados a fatores políticos.

(02) Os países periféricos têm como principais causas da degradação ambiental a ocupa-
ção desordenada, as queimadas e o destino final do lixo, os quais provocam, entre
outras conseqüências, a erosão do solo e a poluição.

(04) O meio ambiente das nações do Terceiro Mundo é a grande vítima do desenvolvi-
mento econômico resultante da civilização industrial, pois os países do Norte valori-
zaram o crescimento da produção econômica e estimularam o consumismo em detri-
mento da qualidade ambiental dos países do Sul.

(08) O aquecimento global, que tem se intensificado em decorrência do efeito estufa mo-
tivado pela ação da natureza, vem promovendo retração das geleiras nas baixas latitu-
des, onde há maior fragmentação das banquisas e gradativa regressão marinha.

(16) As florestas representam, em todo seu potencial, a mais exuberante expressão da
biosfera, sobretudo aquelas localizadas nas latitudes extra-tropicais, que se destacam
das demais pela biodiversidade e pela presença de formações vegetais adaptadas a
ambientes marcados pela inexistência de estação seca ao longo do ano.

(32) A devastação das matas ciliares, as sucessivas queimadas, a mineração e o garimpo
provocam o assoreamento do leito dos cursos d’água e constituem sérias ameaças ao
meio ambiente, alterando o perfil longitudinal dos rios, tornando seus leitos mais
rasos e as várzeas mais susceptíveis às inundações.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

9. UnB-DF Os avanços tecnológicos e o uso adequado dos meios de transporte sempre fo-
ram fatores preponderantes para a circulação de mercadorias e pessoas, condicionando a
ocupação e a organização do espaço em níveis regionais, nacionais e internacionais. Nesse
contexto e acerca da organização da rede de transporte no Brasil, julgue os itens abaixo.

( ) Na região Norte, a introdução do padrão de transporte rodoviário propiciou um surto
demográfico naquela região.

( ) A priorização de investimentos na infra-estrutura do transporte rodoviário brasileiro
deve-se às condições geográficas do território e à necessidade de cobrir grandes dis-
tâncias rapidamente, de modo a reduzir os custos de distribuição de mercadorias.

( ) A atual estrutura de transportes existente no Brasil, ao potencializar a utilização do
vasto litoral e a localização litorânea das indústrias, tem contribuído para a integra-
ção do país na economia globalizada.

( ) No início do século XX, a expansão do transporte ferroviário possibilitou o avanço
do espaço produtivo da economia cafeeira, sustentando o desenvolvimento do mode-
lo agroexportador.
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10. UnB-DF A circulação tem grande significado geográfico. No tocante ao transporte, ela
compreende homens e riquezas; já no campo das comunicações, inclui o som, a palavra, a
imagem, as idéias e, por conseguinte, a experiência de espaço e de tempo.

Com base nos conhecimentos sobre a abordagem geográfica da circulação, pode-se afir-
mar que:

( ) a Revolução Industrial impulsionou a revolução dos transportes, possibilitando a cons-
trução de ferrovias e o uso da máquina a vapor na navegação;

( ) o aprimoramento dos transportes representou a estagnação da produção em alguns
setores da economia, tais como a agropecuária e o comércio, que deixaram de atrair
os investimentos estrangeiros;

( ) a popularização do automóvel, o surgimento do avião, a transmissão de energia elé-
trica em alta tensão, o desenvolvimento da comunicação e dos transportes são marcas
da sociedade industrial;

( ) a produção de computadores, softwares e satélites, a utilização do fax e dos cabos de
fibra óptica permitiram que as informações econômicas, financeiras e o fluxo de capi-
tais se tornassem mais globalizados.

11. U.Católica-GO A história do Brasil é repleta de registros sobre a devastação ambiental.
Possuidor de uma das mais ricas diversidades de espécies do planeta — estima-se que
entre 10 a 20% do total das espécies vivas do mundo estejam em nosso país — o que
certamente lhe dá uma posição de destaque no sistema ambiental internacional.

Com o auxílio do enunciado, julgue os itens que se seguem, referentes à questão ambiental.

( ) O debate sobre a questão ambiental no Brasil remonta aos anos de 1970, mas as
preocupações ecológicas avançaram somente a partir dos anos de 1990, em conse-
qüência de pressões internacionais envolvendo a preservação da Amazônia, culmi-
nando na realização da ECO 92.

( ) O plano de ação, conhecido como Agenda 21, é um ambicioso programa para a im-
plantação de um modelo de desenvolvimento sustentável em todo o mundo para o
século XXI. Os países subdesenvolvidos comprometeram-se a canalizar 0,7% de seus
PIBs para aplicação neste programa.

( ) Genocídio e etnocídio das nações indígenas, erosão e empobrecimento dos solos,
enchentes e assoreamento dos rios, desertificação, proliferação de pragas e de doen-
ças, destruição da biodiversidade, além da elevação da temperatura do planeta são as
principais conseqüências do desmatamento.

( ) A desertificação é um processo natural de formação de desertos; desertização, por
sua vez, é um processo de degradação da capacidade produtiva da terra causado pela
ação do homem.

( ) A biopirataria e a conseqüente perda de patrimônio genético constituem uma
espécie de saída de divisas de nosso país, pois a apropriação do saber das comu-
nidades locais e a coleta de espécies são utilizadas pelas corporações transnaci-
onais para a aplicação da engenharia genética e biotecnologia.

( ) A inversão térmica, associada à formação de ‘ilha de calor’, é fenômeno típico das
grandes cidades, agravando de forma substancial os níveis de poluição nas regiões
suburbanas.

12. Unifor-CE Sobre a produção de energia no Brasil é correto afirmar que:

a) está estabilizada e, atualmente, supera em mais de 20% o consumo nacional.

b) tem crescido, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste.

c) é cada vez menor a oferta de energia renovável, fato que preocupa os ecologistas.

d) tem aumentado devido à crescente utilização do carvão vegetal e mineral.

e) tem diminuído a dependência externa do País em relação ao petróleo.
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13. U.Católica-DF

“A degradação ambiental torna-se cada vez mais evidente e preocupante em função da dicotomia
entre o meio ambiente e a economia — a economia tem pressa e a ecologia precisa de paciência.”

Considerando a interação dos elementos constitutivos do meio ambiente, escreva V para
as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas, abaixo.

( ) Em função da latitude e das condicionantes climáticas, os latossolos são pouco
lixiviados e, conseqüentemente, ricos em nutrientes minerais necessários à vida
vegetal e recomendados para fins agrícolas.

( ) A impermeabilização do solo urbano, gerada pelas diversas modalidades de edifica-
ções, reduz a infiltração das águas pluviais e aumenta, gradativamente, o volume do
escoamento superficial nas grandes cidades.

( ) A vulnerabilidade do meio ambiente aos processos erosivos, acelerados pela ação
antrópica, varia na razão inversa da pressão democrática e da ocupação desordenada
do espaço.

( ) A mineração e a exploração de pedreiras contribuem para a ocorrência de impactos
ambientais, cujos reflexos ocorrem na degradação do modelado do relevo e no asso-
reamento gradativo dos rios.

( ) As inversões térmicas, as chuvas ácidas, a concentração de poluentes em suspensão
em áreas urbanas, registradas em um dado momento, podem ser consideradas como
elementos do clima.

14. UnB-DF

 A atual conduta dos mercados energéticos mundiais parece estar embasada em uma fé cega
na capacidade da ciência de oferecer fontes alternativas de energia para quando as atuais fontes
de energia tiverem se esgotado.

AIESEC, Global seminar series —
Guia de acción joven sobre desarollo sostenible. Palermo, 1992 (com adaptações).

Julgue os itens abaixo, com relação ao assunto do texto.

1) Uma medida significativa para a economia dos recursos energéticos seria o desenvolvi-
mento de novas tecnologias, que requeiram menor consumo de energia e que sejam
mais eficientes do ponto de vista energético.

2) A intensificação no uso de energias renováveis é irrelevante do ponto de vista da econo-
mia de recursos não-renováveis, uma vez que o potencial energético das fontes renová-
veis é desprezível.

3) Após as crises do petróleo ocorridas na década de 70, a diversificação de áreas produto-
ras de petróleo no mundo eliminou a problemática geopolítica em torno dessa fonte
energética.

4) Um dos motivos do sucesso do Pró-Álcool no Brasil está na fonte da matéria-prima: o
cultivo da cana-de-açúcar não traz impactos ambientais nem sociais.

5) Ao anunciar recentemente ao mundo a construção de novas usinas nucleares para a
geração de energia elétrica, a Alemanha deu sinais de possuir a “fé cega” citada no
texto, pois aumenta o uso daquela fonte renovável de energia.

6) O carro a álcool poderá ser um grande aliado na independência com relação ao petróleo
porque o seu motor é mais eficiente que o motor a gasolina, já que utiliza o ciclo de
Carnot, tendo, por isso, rendimento superior a 90%.

15. UFSE À jusante do reservatório da Usina de Itaparica (Rio São Francisco) encontram-se
outras três usinas, duas das quais identificadas no mapa com os números 1 e 2 que se
denominam, respectivamente,

a) Boa Esperança e Moxotó. d) Sobradinho e Xingó.

b) Moxotó e Xingó. e) Sobradinho e Paulo Afonso.

c) Moxotó e Boa Esperança.
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16. U. Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre os recursos energéticos e a política
relacionada a esse assunto, adotada pelos diversos governos, no decorrer da história brasi-
leira, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

( ) A fase final da Ditadura Militar caracterizou-se, no plano econômico, pelo agrava-
mento da inflação, pelo aumento da dívida externa e por dificuldades na balança de
pagamento, provocadas, em parte, pela oscilação dos preços do petróleo no mercado
mundial.

( ) A crise do petróleo, na década de 70 do século XX, possibilitou o uso de novas fontes
alternativas de energia, como o álcool, através do Proálcool.

( ) O petróleo é um combustível fóssil, oriundo de substâncias orgânicas, sendo a produ-
ção brasileira suficiente para abastecer o mercado interno.

( ) O final da década de 80 caracterizou-se, no campo político, pela promulgação de uma
nova Constituição, que atribuiu ao Estado uma série de funções reguladoras e geren-
ciadoras da economia.

( ) O uso da energia solar é desaconselhável, no Brasil, porque a sua localização, em
baixas latitudes, impede a insolação que cresce proporcionalmente ao aumento da
latitude.

( ) O Brasil é o maior produtor mundial de carvão mineral, amplamente utilizado nas
usinas termoelétricas.

17. UnB-DF Com relação à exploração, ao comércio e ao consumo de fontes de energia e ao
impacto ambiental da utilização dessas fontes, julgue os itens abaixo.

( ) Apesar de o petróleo ser uma fonte de enegia indispensável aos países industrializa-
dos, sua exploração e seu consumo mundiais vêm caindo anualmente, uma vez que
suas maiores reservas localizam-se em áreas politicamente instáveis.

( ) O gás natural é uma fonte energética promissora a ser utilizada no Brasil. Nas usinas
termelétricas, seu uso gera menos poluição e lança menor quantidade de CO

2
 na

atmosfera, comparativamente ao uso do carvão mineral.

( ) Apesar de a energia nuclear apresentar alto risco de acidentes, não contribui para a
emissão de CO

2
 na atmosfera, o que justifica os grandes invenstimentos em tecnolo-

gia associada a essa forma de energia que têm sido feitos pela maioria dos países
europeus.

( ) A queima direta de lenha ainda responde como fonte primária de energia para as
populações de diversas áreas do globo, porém determinadas regiões já apresentam
problemas relativos à superexploração.

18. Unifor-CE Sobre a produção de energia no Brasil é correto afirmar que

a) está estabilizada e, atualmente, supera em mais de 20% o consumo nacional

b) tem crescido, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste.

c) é cada vez menor a oferta de energia renovável, fato que preocupa os ecologistas.

d) tem aumentado devido à crescente utilização do carvão vegetal e mineral.

e) tem diminuído a dependência externa do País em relação ao petróleo.

19. UFPE Assinale a única afirmativa incorreta sobre o tema “transportes”.

a) A construção das vias de comunicação moderna esteve, no início, muito subordinada a
certas condições do meio natural, principalmente o declive do terreno.

b) As estradas primitivas sobrepunham-se às regiões atravessadas e pouca alteração cau-
savam às paisagens.

c) Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, o deslocamento de cargas e de passagei-
ros faz-se sobretudo pelas ferrovias.

d) Na Rússia, o deslocamento de cargas é feito principalmente através de ferrovias.

e) O grande desenvolvimento rodoviário no Brasil ocorreu com a implantação da indús-
tria automobilística, nos anos 50.
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20. U. Católica-GO

 “Um dos exemplos mais recentes da impunidade e da falta de eficiência do poder público em
disciplinar e aplicar a legislação ambiental, a Usina de Serra da Mesa (Tocantins) foi construída em
novembro de 1996, sem estudos de impacto ambiental e sem licença, como determina nossa
Constituição. O leito do rio Tocantins, ao norte da barragem, ficou seco, enquanto, no lado sul, foi
inundada uma área de 1,7 mil km2 para gerar energia suficiente apenas para abastecer uma
cidade de tamanho médio como Brasília.”

(CASADO, José. “Furnas deixa Rio Tocantins seco” e “Usina foi construída à margem da lei ambiental”. O
Estado de S. Paulo, 17 nov. 1996, p. A-28 - A-29.)

Com base no tema apresentado no texto anterior, julgue os itens a seguir.

( ) A energia elétrica é produzida, principalmente, em usinas hidrelétricas termelétricas
e termonucleares. A diferença entre essas duas possibilidades está na forma de se
fazer girar um eixo e produzir energia mecânica, que será posteriormente transforma-
da em eletricidade.

( ) A produção de energia hidrelétrica é uma forma limpa (não poluente), barata e reno-
vável de obtenção de energia, havendo impacto ambiental apenas na construção das
barragens.

( ) Na construção de uma usina hidrelétrica não é necessária a ocorrência de queda-
d’água, mas de desníveis que possibilitem a instalação de uma barragem que forme
uma represa e crie uma queda artificial.

( ) Serra da Mesa e Balbina são obras polêmicas e questionáveis quando analisamos
seus aspectos técnicos, pois possuem represas de grandes dimensões para um poten-
cial energético irrisório.

( ) Na obtenção de energia elétrica, a partir da termeletricidade, aumenta-se o custo e
diminui-se o impacto ambiental.

( ) As usinas nucleares são formas de obtenção de energia elétrica típica de países de-
senvolvidos, pois o custo de instalação é elevado e a tecnologia incorporada ao pro-
cesso é avançada.

21. U. Católica-PE As proposições desta questão têm relação com o assunto “carvão mineral”.

( ) O carvão mineral é uma rocha magmática que desempenha um importante papel na
indústria siderúrgica.

( ) A turfa pode ser considerada como a modalidade de carvão menos transformado, e
constitui o estágio de formação mais recente.

( ) O carvão mineral é uma fonte de energia do tipo não-renovável; trata-se de um com-
bustível fóssil que, quando queimado, lança poluentes no ar atmosférico.

( ) A maior área produtora de carvão mineral no Brasil situa-se no Quadrilátero Ferrífe-
ro de Minas Gerais, mais especificamente em terrenos do período Carbonífero.

( ) O processo geológico de formação do carvão mineral é designado como “hulheiza-
ção” e, nesse processo, quanto maior a porcentagem de carbono, maior o poder calo-
rífico do carvão.

22. UEPB Assinale a alternativa que corresponde à
descrição correta da representação mostrada na
figura abaixo.

a) A organização dos países exportadores de
petróleo criada em 1960 e denominada OPEP.

b) O grupo dos sete países mais industrializa-
dos ao mundo – EUA, Japão, Alemanha, Fran-
ça, Grã-Bretanha e Canadá.

c) O mundo multipolar dos anos 90.

d) O cartel petrolífero criado em 1928 pelas mais poderosas empresas petrolíferas do mundo,
denominado de As Sete Irmãs.

e) Os mercados regionais na nova divisão internacional do trabalho.

Chevron G u l f

Shell

Mobil
TEXACO
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23. UEPB O texto abaixo fala do espaço geográfico e da realidade econômica no início do
século XX no Brasil, apresentados no enredo da novela “Terra Nostra”.

“... encontrava-se em situação geográfica estratégica, no leque das ferrovias que se abriam
para o oeste cafeeiro e a área portuária de Santos. Tornou-se centro de negócios de exportação e
das atividades bancárias. O fluxo migratório orientado para o café gerou uma classe operária
constituída de italianos.”

O texto refere-se à cidade de:

a) Sorocaba. b) Bauru. c) São Paulo. d) Ribeirão Preto. e) Campinas.

24. PUC-MG Quando se projeta um cenário de crescimento do PIB brasileiro para o ano de
2001, imediatamente tem que se levar em conta os limites da oferta de eletricidade. Nesse
sentido, aponta-se como alternativa a energia atômica para suprir essa demanda.

Aponte a alternativa que não expressa objeções ao uso da energia atômica:

a) a ocorrência de riscos com vítimas fatais.

b) o elevado desenvolvimento de tecnologia.

c) o problema da deposição do lixo radioativo.

d) a dificuldade da localização para implantação das usinas.

25. Unesp Dentre os recursos minerais do Brasil, destacam-se o minério de ferro, o manganês
e o alumínio. A produção de um destes recursos atende tanto o mercado interno como o
externo; porém, em uma das jazidas, toda a produção obtida é exportada. Assinale a alter-
nativa que indica o recurso mineral, a localização da jazida e o país importador:

a) Minério de ferro, Maciço do Urucum, Japão.

b) Alumínio, Serra de Carajás, Estados Unidos.

c) Manganês, Serra do Navio, Estados Unidos.

d) Minério de ferro, Serra do Navio, Alemanha.

e) Manganês, Quadrilátero Ferrífero, Japão.

26. U. F. Ouro Preto-MG “Buraco não, Buracão.” Assim se referiu a manchete da reporta-
gem de 18/10/2000 da revista Veja sobre a falha na camada de ozônio que periodicamente
aparece sobre a Antártida. Sobre este fenômeno é correto afirmar que, exceto

a) a causa do fenômeno está relacionada à queima excessiva de combustíveis fósseis que
aumentam a temperatura da Terra, ocasionando a dispersão dos raios infravermelhos
para fora da atmosfera.

b) o fenômeno é provocado pela emissão de gás CFC (clorofluorcarbono), cujo cloro tem
capacidade de destruir as moléculas de ozônio.

c) a principal conseqüência da diminuição da camada de ozônio é o aumento da incidên-
cia de raios solares ultravioletas.

d) a ocorrência da falha na Antártida se deve a uma conjugação de fatores, entre eles as
correntes circulares de vento e incidência de luz solar em determinada época do ano, o
que potencializa os efeitos destrutivos do CFC.

27. UFMS O gasoduto que uniu esforços do Brasil e Bolívia para sua construção, tem contri-
buído para o desenvolvimento dos dois países e favorecido muitos habitantes e comercian-
tes das cidades e municípios por onde a obra tem passado, segundo a revista Época nº 34
de 11/01/99. Até as tribos indígenas tem sido favorecidas com indenizações. De acordo
com aquela reportagem os recursos recebidos pelos índios ser usados em:

a) Construção de casas, poços artesianos e na compra de gado para a população indígena
indenizada.

b) Compra de terra em outro para a transferência da tribo.

c) Construção de escolas para aculturar os índios que ainda estão engrossando as estatís-
ticas do analfabetismo no Mato Grosso do Sul.

d) Aquisição de máquinas agrícolas para ampliar a área agrícola das tribos afetadas pelo
projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil.
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28. UFMS No processo de licitações promovido recentemente pela Agência Nacional do Pe-
tróleo-ANP, a empresa Agip Oil foi a responsável por um lance muito superior ao preço
mínimo estabelecido, para ter direito à exploração de petróleo na plataforma continental
brasileira. Sobre a exploração dessa fonte de energia, é correto afirmar que:

(01) a área de maior extração de petróleo no Brasil localiza-se na Bacia Sedimentar Ama-
zônica, onde há maior transformação de matéria orgânica e transporte de sedimentos
pela grande quantidade de rios existentes na região.

(02) o interesse de grandes empresas em participar do processo de exploração é indicativo
da importância que o petróleo ainda assume para as economias dos países industria-
lizados, apesar das fontes de energia alternativas.

(04) a produção de petróleo da plataforma continental brasileira é totalmente consumida
pelos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

(08) a principal área produtora do país é a Bacia de Campos, localizada no litoral da Bahia,
na região conhecida como Recôncavo Baiano.

(16) o processo de licitação em questão é resultado da desregulamentação do monopólio
da Petrobrás, que passou a permitir a participação de empresas estrangeiras na explo-
ração do petróleo brasileiro.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

29. UFMG Analise a figura.

A partir da análise dessa figura e de co-
nhecimentos sobre o assunto, é incorre-
to afirmar que, na região apresentada:

a) a biodiversidade foi significativamen-
te reduzida, tendo-se em vista a subs-
tituição da vegetação de mata por cul-
tivos agrícolas.

b) a cobertura vegetal foi parcialmente
substituída pela cafeicultura e, pos-
teriormente, por pastagens.

c) a deposição de sedimentos arenosos
no vale aumentou consideravelmen-
te a área ocupada pela planície de
inundação.

d) a vazão do rio foi progressivamente
ampliada em conseqüência da inten-
sificação das atividades antrópicas.

30. Univali-SC

“O gasoduto Bolívia-Brasil, ‘a maior obra do gênero em construção atualmente no mundo, tem
um custo estimado de R$ 2 bilhões.’ O gás natural ‘entra no Brasil através da fronteira de Corumbá
(MS), chegando até Canoas (RS). A extensão total é de 3.150 quilômetros.’ Segundo Hans Prayon,
presidente da Associação Comercial e Industrial de Blumenau (ACIB). ‘O gás natural representa para
nós a modernidade.’ As estimativas apontam que, somente no setor da indústria têxtil, a redução de
gastos com energia deverá ser de 16%, para não citar outros benefícios, tais como os ambientais.”
AVENDANO, Jaime. Venda de gás será em novembro. Jornal de Santa Catarina. Blumenau, p. 4 A, 11-12/7/1999.

No vale do rio Itajaí-Açu, os pontos de conexão com a linha troncal, para distribuição de
gás às cidades da região, os chamados city-gates, serão as cidades de:

a) Gaspar e Brusque.

b) Blumenau e Itajaí.

c) Pomerode e Indaial.

d) Ilhota e Brusque.

e) Blumenau e Timbó.

Legenda:

Mata primitiva

Café

Gramíneas
Sedimentos

RIO

RIO

RIO

I

II

III

EVOLUÇÃO DO USO DO SOLO NO
NOROESTE DO ESTADO DO

PARANÁ E SUAS
CONSEQÜÊNCIAS AMBIENTAIS

Fonte: Adaptado de BIGARELLA, J. J., MAZUCHOWSKI, J. Z., (E.). Vi-
são integrada da problemática da erosão. III Simpósio Nacional de
Controle da Erosão, Maringá, 1985. p. 112.
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31. UFMG Observe o mapa, em que estão assinalados quatro grandes elementos geográficos
que fazem parte do Programa Grande Carajás.

Nas alternativas, cada um dos
elementos geográficos assinala-
dos no mapa está correlacionado
com os impactos ambientais re-
sultantes da sua instalação.

Assinale a alternativa em que
essa correlação está incorreta.

a) Elemento 4: Intensificação da
erosão e poluição das águas
superficiais.

b) Elemento 1: Extinção da flo-
ra e fauna e inundação das áre-
as agricultáveis.

c) Elemento 3: Desvio da rede
hidrográfica e assoreamento
dos rios.

d) Elemento 2: Crescimento ur-
bano desordenado e agrava-
mento dos problemas sociais.

32. UFPR O fluxo de mercadorias no território brasileiro é feito quase exclusivamente por
rodovias, apesar de o Brasil contar com imensa rede hidrográfica, que poderia contribuir
na dinâmica do sistema de transportes.

Sobre esse assunto, é correto afirmar:

( ) Por razões de ordem climática, os rios brasileiros não apresentam volume de água
suficiente para transporte hidroviário.

( ) Os rios brasileiros são de planalto, não permitindo a navegação fluvial.

( ) O frete no Brasil é considerado um dos mais baratos do mundo, o que justifica a
manutenção do sistema rodoviário.

( ) A hidrovia Tietê-Paraná serve de modelo para o transporte hidroviário, demonstran-
do a importância desse recurso.

( ) Nos países desenvolvidos, as hidrovias são utilizadas em associação com outros tipos
de transporte em razão do menor consumo de energia em relação à quantidade de
carga transportada.

33. Vunesp Analise a representação esque-
mática das atividades econômicas desen-
volvidas na região do Mar de Aral, na
Ásia Central, nos anos de 1950 e 1990,
e responda.

a) Quais as principais atividades econô-
micas ali desenvolvidas em 1950?

b) Identifique as principais modificações
espaciais ocorridas após quarenta
anos.

Bel

Hidrel rica

Jazida
Mineral

 Lu

OCEANO

ATLÂNTICO

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, F. G. de. (1989). Perspectivas
socioeconômico-ambientais e o Projeto Grande Carajás. Cong.

Bras. Defesa Meio Ambiente, 3, Rio de Janeiro, 1989. Anais... Rio
de Janeiro, UFRJ, v. 1, p. 214.

Mar de
Aral

Mar de
Aral

Rio Syr Daria

Rio Am
u Daria

1950 1990

Zona de pesca
Exportação de pesca
Exportação de algodão

Espaço desertificacdo

Culturas alimentares irrigadas

Cultura de algodão

Barragem
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34. PUC-SP Recentemente a imprensa brasileira divulgou o “Relatório Planeta Vivo 2000”
da WWF (Fundo Mundial para a Natureza). O relatório conclui que, para manter os atuais
padrões de consumo dos mais de 6 bilhões de habitantes do planeta, seria necessário quase
“meia Terra” a mais. Afirma-se também que o consumo de recursos naturais ultrapassou a
capacidade de renovação da biosfera em 42,5%. O relatório está baseado na construção de
índices que relacionam a demanda humana por alimentos, materiais e energia e o tamanho
da área necessária para o atendimento dessas necessidades.

Considerando essas conclusões, assinale a afirmação incorreta.

a) Quando analisamos o uso dos recursos naturais e a permanência de sua disponiblidade,
devemos ter em conta quais os renováveis e os não renováveis, numa dimensão tempo-
ral humana.

b) O fato de um recurso natural ser, em tese, renovável, não quer dizer que a ação humana
impensada não inviabilize essa renovação, ocorrência muito comum, por exemplo, com
os recursos pesqueiros.

c) Apesar dos avanços técnico-científicos (por exemplo, a biotecnologia), não se verifi-
cam efeitos positivos sobre o montante de disponibilidade de recursos naturais e sobre
o uso dos recursos já conhecidos.

d) De um modo geral, o uso dos recursos naturais do planeta expressa-se na articulação
entre a intensa exploração nos países pobres para fins mercantis e o consumo elevado
nos países ricos.

e) A idéia de desenvolvimento sustentável é a de diminuir a pressão sobre os recursos
naturais, por meio de usos mais racionais, visando à preservação desses recursos para
as gerações futuras.

35. Vunesp O carbono tornou-se um dos
principais detritos da civilização indus-
trial moderna. Cada tonelada de carbo-
no despejada na atmosfera resulta em 3,7
toneladas de dióxido de carbono, o gás
aparentemente inofensivo que se trans-
formou em uma das principais ameaças
ao futuro da humanidade.

Analise o gráfico apresentado e responda.

a) Destaque três períodos distintos na
evolução industrial mundial.

b) Em que tipo de economia as emissões
de carbono por combustível fóssil são
maiores?

Dê dois exemplos de atividades hu-
manas geradoras deste tipo de poluição atmosférica.

36. U. Salvador-BA A partir dos conhecimentos sobre os recursos naturais e as questões am-
bientais no Brasil, pode-se concluir:

( ) A pecuária praticada nas terras alagadiças do Pantanal e a divisão do espaço com a
fauna silvestre têm possibilitado a transmissão de doenças, como a aftosa e a brucelose.

( ) A introdução da cana-de-açúcar e, posteriormente, o cultivo do café sob a forma de
plantation constitui-se um dos principais fatores responsáveis pela devastação da
vegetação primária.

( ) A devastação da Mata Araucária teve início com a colonização alemã e a italiana,
culminando com a extração do jacarandá e do mogno, anteriormente abundantes nes-
se domínio.

( ) A prática da pecuária intensiva no domínio de pradarias constitui um dos fatores
responsáveis pela diminuição de espécies forrageiras nativas.

( ) O projeto de alteração do Código Florestal recentemente foco de discussão na mídia,
pode tornar menos rígidas as regras que visam a preservação da Amazônia, reduzindo
as áreas de reserva legal, onde hoje a extração de madeira sustentada é, atualmente, a
mais importante atividade econômica da região.

Países em
Desenvolvimento

Bilhões de
Toneladas

6

5

4

3

2

1

1950 1960 1970 1980 1990

Países com
Economia
Centralizada

Países 
Industrializados

Fonte: Oak Ridge National Laboratory Worldwatch.
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37. UFCE Com relação aos problemas de degradação ambiental do meio urbano da Região
Metropolitana de Fortaleza e do meio rural cearense, considere as seguintes assertivas:

I. A degradação ambiental no meio urbano e rural tem as mesmas características e agentes.

II. Emissão de esgotos domésticos e industriais nos recursos hídricos, ocupação desorde-
nada de dunas e manguezais são alguns exemplos de impactos ambientais no meio
urbano.

III. Extrativismo vegetal racional, adequadas técnicas de plantio e de uso do solo, consti-
tuem as únicas práticas de utilização dos recursos vegetais e de solo do meio rural.

Com base nas assertivas acima, pode-se afirmar que:

a) I, II e III são verdadeiras. d) apenas I é verdadeira.

b) apenas II é verdadeira. e) II, III e IV são verdadeiras.
c) I e II são verdadeiras.

38. U. F. de Pelotas-RS O modelo de transportes que está materializado em nosso país impli-
ca um enorme consumo de derivados de petróleo, uma fonte de energia cara que o Brasil
ainda necessita importar.

As tabelas a seguir mostram como está distribuída a capacidade do deslocamento de carga
em alguns países e os custos de transportes.

DESLOCAMENTO DE CARGA SEGUNDO O TIPO DE
TRANSPORTE (EM PERCENTAGEM DO TOTAL)

Países Rodovias Ferrovias Hidrovias

Estados Unidos 25% 50% 25%

Japão 20% 38% 42%

Rússia 5% 82% 13%

França 28% 55% 17%

Brasil 78% 13% 9%

COMPARAÇÃO ENTRE CUSTOS DE TRANSPORTES

Rodovia Ferrovia Hidrovia

Um trem, com um
litro de óleo diesel
por km, transporta
125 toneladas.

Um navio, com um
litro de óleo diesel
por km, transporta
575 toneladas.

Um caminhão, com
um litro de óleo di-
esel por km, trans-
porta 30 toneladas.

Considerando exclusivamente os dados acima, é correto afirmar que

a) o deslocamento de carga, no Japão, apresenta custos maiores em relação aos do trans-
porte, na França.

b) o deslocamento de carga, no Brasil, apresenta custos maiores em relação aos do trans-
porte, na Rússia.

c) o deslocamento de carga, no Japão, apresenta custos menores em relação aos do trans-
porte, na Rússia.

d) o deslocamento de carga, no Japão, apresenta custos maiores em relação aos do trans-
porte, no Brasil.

e) o deslocamento de carga, na França, apresenta custos menores em relação aos do trans-
porte, nos Estados Unidos.

39. UFCE Dentre as ações da política de águas do Governo para a região semi-árida, destaca-
se a construção de barragens de grande, médio e pequeno porte, no intuito de resolver
problemas sócio-econômicos motivados pelas secas periódicas. A construção de barra-
gens, no entanto, principalmente quando grandes, como é o caso do Castanhão no Ceará,
causa impactos negativos no ambiente. Com relação ao Castanhão:

a) Cite três impactos ambientais negativos que podem ser causados por sua construção.

b) Aponte duas vantagens sócio-econômicas para a economia do meio semi-árido decor-
rentes de sua construção.

(VESENTINI, J. William. G. do Brasil. 1998)
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40. U. E. Londrina-PR A geração de energia elétrica, um dos pilares da sociedade industrial,
alcançou rápida expansão no Brasil graças à peculiar hidrografia do país, que permitiu
inclusive a construção de algumas das maiores hidrelétricas do mundo. Sobre o tema, é
correto afirmar:

a) A energia gerada em Itaipu é totalmente consumida na região Sul.

b) A hidrelétrica de Tucuruí foi construída para atender a área em que estão localizados o
complexo mineral de Carajás e a indústria de alumínio de Albrás.

c) A construção de hidrelétricas deixa de ser importante para o Brasil, já que a energia
necessária pode ser suprida por outras fontes.

d) Uma das vantagens do aproveitamento do potencial dos rios para a geração de energia
elétrica no país é a ausência de alterações no meio ambiente, seja na fase de construção
das barragens, seja na fase de funcionamento das usinas.

e) As hidrelétricas brasileiras estão concentradas nos rios da Bacia Amazônica, em função
das vantagens de instalação que essa região proporciona.

41. UFRS A queimada nos ecossistemas campestres do Brasil é uma prática a que os agricul-
tores recorrem anualmente, como uma forma tradicional de gestão agrícola em suas pro-
priedades. Com o decreto que institui a Lei de Crimes Ambientais no País (Lei nº 9605/
98), esta prática é considerada como sendo crime ambiental passível de aplicação de mul-
tas. Em relação a queimada, são feitas as seguintes afirmações:

I. Favorece a disseminação de microorganismos no solo, possibilitando, assim, uma maior
fertilidade.

II. Diminui a biodiversidade dos ecossistemas campestres, comprometendo o desenvol-
vimento de uma série de espécies de gramíneas.

III. Favorece o rebrote acelerado das gramíneas palatáveis aos rebanhos, após sua ocor-
rência.

Quais estão corretas?

a) Apenas I. d) Apenas II e III.

b) Apenas II. e) I, II e III.

c) Apenas I e II.

42. UFRS Técnicos de uma cida-
de hipotética, para avaliarem os
impactos ambientais das con-
dições de dispersão de poluen-
tes na atmosfera de uma futura
indústria com potencial eleva-
do de emissões gasosas, utili-
zam dois critérios principais:
a) as áreas da cidade com mai-

or potencial de acumulação de poluentes atmosféricos durante o ano.
b) a freqüência anual das principais direções do vento.
A figura abaixo apresenta as áreas mais críticas em termos de acumulação de poluentes (a,
b e c), a freqüência anual, em porcentagem, das principais direções do vento medidas na
estação climatológica (• M) e as possibilidades de localização da futura indústria (T, U, V,
X e Z).
Escolha a melhor localização desta indústria para que o centro da cidade (E) receba com
menor freqüência suas emissões gasosas.

a) T b) U c) V d) X e) Z

43. UFCE Sobre as ONG’s (Organizações Não-Governamentais), pode-se dizer que geopoli-
ticamente atuam em diferentes escalas (local, nacional e internacional), dependendo dos
interesses para os quais foram constituídas. Ressalte o papel das ONG’s quanto à proteção
dos direitos humanos e à defesa do meio-ambiente no Brasil.

V

Z

X

T

U

M
O (10%)

S (15%)

SSE (9%) SE (18%)

ESE (21%)

E (27%)

E

C

a

b
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44. UFRS Existem grandes diferenças em relação à geração e ao conteúdo dos resíduos sóli-
dos urbanos produzidos no mundo. A tabela abaixo apresenta dados do lixo produzido nas
cidades 1 e 2.

Cidade Lixo % de plástico % de lixo
(kg/hab/dia) no peso do lixo compostável

1 0,5 1,0 78,0

2 1,6 37,0 38,0

Assinale a alternativa que corresponde às cidades 1 e 2, respectivamente.

a) Nova York e Paris

b) Nova York e Lagos

c) Calcutá e Londres

d) Calcutá e Jacarta

e) Jacarta e Lagos

45. UEPB Em relação ao estudo dos elementos físicos do espaço é correto afirmar que:

a) O estudo das paisagens naturais teve importância quando a ação humana estava condi-
cionada à força da natureza.

b) Apesar de todo o avanço científico, a humanidade ainda não consegue ter o domínio
total sobre a natureza, e o conhecimento de sua dinâmica é um passo importante no
sentido de interromper o processo de degradação e destruição do meio natural.

c) Com os avanços tecnológicos as sociedades mais desenvolvidas impõem seu próprio
ritmo à natureza. Os sistemas agrícolas altamente mecanizados e o controle de cheias
são exemplos da independência humana aos fenômenos naturais.

d) A ação humana ainda é condicionada ao meio físico e o clima é capaz de facilitar ou de
dificultar o desenvolvimento de uma sociedade.

e) Os elementos da natureza não interessa à geografia cujo objeto de estudo é a sociedade
especializada, e não, os aspectos naturais.

46. U. E. Maringá-PR Identifique o que for correto sobre o transporte de sedimentos e sobre
os solos.

(01) Nos solos, os elementos minerais das rochas, a água e a ação dos organismos vivos se
combinam para gerar o material intemperizado. Nesse processo, o único elemento
ausente é o ar.

(02) O loess é um sedimento de cor amarela, depositado nas várzeas, quando ocorrem as
cheias do rio Amarelo, na China. Esse material é proveniente da cordilheira do Hima-
laia, sendo levado pelas águas dos rios que descem das montanhas.

(04) A lixiviação consiste na lavagem dos minerais de um horizonte do solo, por ação das
águas das chuvas. Esses minerais podem ser carregados para uma camada inferior,
que passa a ser um horizonte de acumulação.

(08) Em um perfil de solo maduro, as argilas e a sílica são lixiviadas do horizonte orgâni-
co e acumulam-se no horizonte “A” de acumulação.

(16) Os solos eluviais se formam a partir da desagregação e da decomposição das rochas
existentes no próprio local de formação, Os solos aluviais, por sua vez, são constitu-
ídos pelo acúmulo de materiais transportados e depositados nas várzeas pela ação das
águas dos rios.

(32) Os latossolos são solos profundos, próprios das regiões tropicais quentes e úmidas.
São muito ricos em matéria orgânica e, devido à sua profundidade, pouco lixiviados.

(64) O plantio direto consiste em se plantar diretamente sobre os restos de plantas da
colheita anterior. Essa técnica tem por objetivo a conservação do solo, favorecendo a
infiltração e a retenção de água e protegendo-o da erosão provocada pelas chuvas.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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47. U. E. Maringá-PR Existem muitas fontes alternativas de produção de energia, além da
queima de combustíveis fósseis, do uso de reatores nucleares ou da hidreletricidade. Assi-
nale o que for correto sobre essas fontes.

(01) A força das marés pode ser utilizada para produção de energia. Nesse caso, aprovei-
ta-se o movimento das marés altas, que ocorrem a cada 24 horas, bem como as marés
mais elevadas, durante a Lua cheia.

(02) A energia eólia consiste em se aproveitar a energia incidente do Sol, composto pelo
gás hélio, para aquecimento de água e de outros elementos ou materiais. Essa energia
é captada por placas ou baterias especiais, expostas à irradiação solar.

(04) Do eucalipto, extrai-se um tipo de álcool — o metanol — passível de substituir o
álcool de cana, mediante o uso de técnicas apropriadas. Uma vantagem econômica
do cultivo de eucaliptos sobre o cultivo da cana-de-açúcar é que o primeiro pode
ocupar solos relativamente estéreis, liberando os solos mais férteis para a produção
de alimentos.

(08) A biodigestão consiste em uma técnica através da qual o esterco, o lixo doméstico, os
restos vegetais e outros resíduos orgânicos se decompõem sob condições controla-
das, produzindo gás. Na Índia e na China, especialmente nas zonas rurais, a produção
de energia em biodigestores é muito utilizada.

(16) Um tipo de aproveitamento da biomassa consiste em se queimar lenha ou carvão
vegetal como forma de se obter energia. Embora seja um recurso renovável, a explo-
ração da biomassa vegetal é responsável, em parte, pela devastação de muitas flores-
tas e de outros tipos de vegetação nativa na Terra.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

48. U. Caxias do Sul-RS

N

Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos & MARTINELLI,
Marcelo. Geografia em mapas. São Paulo: Moderna, 1996, p.

27 - Adaptado.

Assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento correto da legenda do mapa aci-
ma.

a) chumbo ouro cassiterita

b) bauxita cobre gás natural

c) ferro petróleo estanho

d) petróleo carvão cobre

e) ferro gás natural cobre
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49. U. F. Santa Maria-RS

“(…) é responsável pela maior produção brasileira de minérios de ferro e manganês (…). Ao seu
redor ou diretamente vinculadas à disponibilidade de seus minérios, encontram-se diversas indús-
trias siderúrgicas, responsáveis pela produção de aço. Há dois canais para o escoamento do miné-
rio (…) através da Estrada de Ferro Vitória — Minas (…) e através da Estrada de Ferro Central do
Brasil (…).”

(SENE, E. & MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil. Espaço Geográfico e Globalização. São
Paulo: Scipione, 1998. p. 214.)

A área de extração mineral a que o texto se refere é o(a):

a) Quadrilátero Ferrífero. d) Maciço do Urucum.

b) Serra de Carajás. e) Serra do Navio.

c) Projeto Trombetas.

50. UFSC Observe o mapa de Santa Cata-
rina e assinale a(s) proposição(ões)
CORRETA(S) que tenha(m) relação
com a região hachurada.

(01) A economia dessa região é carac-
terizada pela concentração da ex-
tração de carvão e de outros mine-
rais não-metálicos, como o caulim
e a argila, matérias-primas para a
indústria cerâmica, além das indús-
trias de confecção e de transforma-
ção de plásticos.

(02) Essa região do estado catarinense
apresentou uma acentuada dimi-
nuição dos postos de trabalho na
área do carvão, devido à decisão do governo Collor de liberar totalmente as importa-
ções nesse setor.

(04) Os investimentos no setor madeireiro, nas indústrias de celulose e papel, na produção
de maçã e no potencial turístico das fazendas rurais fizeram retomar a expansão e o
crescimento dessa região.

(08) O comprometimento hídrico dessa região é provocado, principalmente, pela extração
e beneficiamento do carvão, mas também pelo uso de agrotóxicos, esgotos domésti-
cos, dejetos industriais e salinização dos rios próximos à foz.

(16) O setor cerâmico, que aproveita os recursos minerais não-metálicos dessa região, é
um dos que, no estado catarinense, mais vai usar o gás boliviano trazido pelos gaso-
dutos até a região Sul.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

51. U. F. Santa Maria-RS Assinale a alternativa relacionada às características do Superporto
de Rio Grande.

a) Configura-se como porto livre às atividades de exportação/importação paraguaia desde
1965, o que é possível em virtude da sua ligação rodoviária a Assunção.

b) Apresenta importantes vantagens em relação ao porto de Buenos Aires, como a locali-
zação em mar aberto e a menor latitude, que, entre outros fatores, reduzem os custos
das operações e do transporte.

c) Constitui um importante corredor de exportação, centralizado nos produtos agropecuá-
rios, sobretudo café, algodão, soja, óleos vegetais e madeira.

d) Estando próximo de centros urbanos e industriais, destaca-se pela exportação de manu-
faturados e pela importação de produtos da indústria tecnológica.

e) Servido pelo moderno sistema rodoferroviário, é especializado na exportação das pro-
duções minerais e dos produtos da indústria siderúrgica e petrolífera.

BACIAS HIDROGRÁFICAS DE SANTA CATARINA:
DIAGNÓSTICO GERAL. Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente –
Florianópolis, 1977. (adaptado)
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52. Univali-SC Com relação aos meios de transporte e à circulação de mercadorias pode-se
afirmar que são os setores da economia que mais crescem, juntamente com o turismo, na
atual conjuntura econômica mundial.

Em relação a esse fenômeno é correto afirmar:

a) Os principais portos catarinenses são o de Laguna, São Francisco e Imbituba;

b) A balança comercial brasileira tem batido recordes de superávit nos últimos dois anos;

c) Ao contrário do porto de Paranaguá (PR), o porto de Itajaí (SC) embarca a maior parte
de suas mercadorias pelo sistema de “conteineres”;

d) Os investimentos públicos no setor de transportes do Brasil, especialmente nas rodovi-
as, impedem a política de privatização nesse setor;

e) Diante da abertura da economia e da mundialização do comércio, o Brasil agiu correta-
mente ao não impor restrições econômicas aos produtos estrangeiros. Essa decisão é
responsável pelo superávit da balança comercial nos últimos anos.

53. U. E. Maringá-PR No início do ano 2000, ocorreu um vazamento de óleo na baía de
Guanabara, com sérias conseqüências para o ambiente. Pouco depois, a lagoa Rodrigo de
Freitas foi palco de um episódio de mortandade de peixes, atribuída à falta de oxigenação
da água, devido à obstrução do canal de ligação da lagoa — que recebe as águas do esco-
amento pluvial — com o oceano Atlântico. Assinale o que for correto sobre a poluição das
águas e sobre a morfologia litorânea.

(01) A chamada baía de Guanabara é, na verdade, um golfo, devido ao seu aspecto cônca-
vo e à sua dimensão continental.

(02) Restingas são cordões arenosos que se formam no litoral, impedindo total ou parcial-
mente a circulação das águas, e levando à formação de lagoas costeiras.

(04) Tanto a lagoa Rodrigo de Freitas como a baía de Guanabara situam-se no litoral do
Rio de Janeiro. Esse estado apresenta, na região de Cabo Frio, salinas. Mas é no
litoral do Rio Grande do Norte que a extração de sal tem maior destaque dentro do
território brasileiro.

(08) O vazamento de óleo acima citado afetou a vegetação de manguezal. Os mangues
aparecem nas barras litorâneas que correspondem a zonas abertas da costa, fortemen-
te afetadas pelas ondas, que levaram para o continente o óleo derramado.

(16) A fauna aquática que vivia na região abissal, na baía de Guanabara, foi seriamente
afetada pelo vazamento de óleo.

(32) Da leitura do enunciado depreende-se que a lagoa Rodrigo de Freitas possui uma
ligação com o oceano Atlântico. Conclui-se, portanto, que se trata de uma lagoa cos-
teira de águas salobras.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

54. Fuvest-SP Observe os mapas que apre-
sentam áreas com problemas ambientais
e relacione-os com os itens a seguir:

I. Poluição do ar e da água por ativi-
dade industrial.

II. Ocorrência de chuva ácida.

III. Intenso desmatamento.

IV. Desertificação.

V. Intensificação do processo erosivo.

Assinale a alternativa correta.

A B C D

a) I V IV II

b) II IV III V

c) II I V III

d) I III II IV

e) V I IV III

Adap. Simielli, 2000.
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55. Fatec-SP A respeito dos impactos ambientais está correta a seguinte afirmação:

a) é impossível regenerar e recuperar os ecossistemas contra impactos ambientais, mesmo
que eles sejam eventuais, localizados e descontínuos.

b) apenas a ação humana é capaz de provocar impacto ambiental, considerando-se que
não há registro de catástrofe provocada pelas forças da natureza.

c) a biodiversidade das florestas tropicais vem sendo destruída pela exploração madeirei-
ra clandestina, não ocorrendo o mesmo quando a extração é para fins comerciais ou
instalação de projetos agropecuários.

d) a extinção das nascentes, devida ao rebaixamento do lençol freático, é uma decorrência
de processos erosivos causados pela retirada predatória da cobertura vegetal, que expõe
o solo ao impacto das chuvas.

e) a erosão do solo causada pela agricultura constitui impacto ambiental de proporção
média, considerando-se que é relativamente rápido o processo de formação de novos
solos pelo processo de intemperismo.

56. Vunesp Observe o gráfico e responda.

DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO NOS

MUNICÍPIOS PAULISTAS, EM %

Inadequada Controlada Adequada

77,8

56,4
50,4

18,0
25,4

21,2

4,2

18,2

28,4

999897 999897 999897

Fonte: CETESB, 2000.

a) Como era a disposição final do lixo nos municípios paulistas no período 1997-1999?

b) Indique duas medidas que poderiam ser tomadas pelas administrações municipais para
diminuir o volume de lixo urbano depositado nos aterros.

57. UFMS Uma das alternativas adotadas
pelas prefeituras municipais para o des-
tino do lixo é o uso de aterros sanitári-
os. Suas instalações, porém, exigem a
observação de alguns critérios:

• a não-poluição dos recursos hídricos;

• uma distância mínima de 200 metros
entre o aterro e as residências mais
próximas.

• a existência de barreiras que impeçam
a ação de ventos sobre o aterro, para
evitar a dispersão de material.

• uma distância entre o aterro e a cidade que não torne impraticável os custos operacionais.

A prefeitura do município representado na planta abaixo, selecionou cinco áreas para a
instalação de um aterro sanitário.

Observando os critérios citados, o local mais indicado para a instalação do aterro sanitário
é a região

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

30

30

30

10

10

30 20

20

I

Estrada Zona Urbana Rio

II

III

V

40
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1. C

2. C-C-C-E

3. B

4. B

5. C

6. C

7. A

8. 01 + 02 + 04 + 32 = 39

9. C-E-E-E

10. C-E-C-C

11. V-F-V-F-V-F

12. E

13. F-V-F-V-F

14. item 1

15. B

16. V-V-F-V-F-F

17. E-C-E-C

18. E

19. C

20. V-F-V-V-F-V

21. F-V-V-F-V

22. D

23. C

24. B

25. C

26. A

27. A

28. 18

29. B

30. A

31. C

32. F F F V V
33. a) Na década de 50 destacavam-se as seguintes atividades: pesca (exportação de pescado)

e culturas alimentares irrigadas.

b) Após quarenta anos, os rios Amu Daria e Syr Daria tiveram seus cursos d’água altera-
dos, devido à construção de barragens para a irrigação da cultura do algodão, levando à
desertificação (redução do mar de Aral), ao desaparecimento da zona pesqueira e das cul-
turas alimentares irrigadas.

34. C

35. a) Os três períodos destacados são:

• A chamada 1ª Revolução Industrial, ocorrida a partir de meados do século XVIII, início
da utilização mais intensa de combustíveis fósseis, como o carvão;

• A considerada 2ª Revolução Industrial, a partir do fim do século XIX e início do século
XX, quando se dão uma utilização em maior escala de combustíveis fósseis como o carvão
e o início do uso mais intensivo do petróleo;

• O terceiro período corresponde à utilização mais extensiva (em termos absolutos e per
capita) de combustíveis fósseis, a partir fr Segunda Guerra Mundial.

b) As emissões de carbono na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis são maio-
res nos países com mais alto desenvolvimento industrial, como, por exemplo, nos EUA,
Canadá, na Europa Ocidental, no Japão.

São exemplos de atividades antrópicas geradoras desse tipo de poluição: complexo side-
rúrgico, petroquímico, termoelétricas que usam combustíveis fósseis e a grande utilização
de veículos automotores que utilizam derivados de petróleo.

F O N T E S D E E NE R G IA ,
T R A NSP O R T E S ,

E C O L O G IA ,
P O L ÍT IC A A M B IE N T A L
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36. F-V-F-V-V

37. B

38. B

39. Solução e comentários:

a) A construção de grandes barragens, no meio semi-árido, apesar dos aspectos positivos,
pode também revelar problemas de ordem ambiental e sócio-econômicos, podendo-se ci-
tar: a perda expressiva de vapor de água durante o período seco, com o aumento de riscos
de salinização da água; acúmulo excessivo de nutrientes e de sedimentos no leito do açu-
de, levando riscos de eutrofização das águas e assoreamento do reservatório; perdas de
elementos faunísticos e florísticos devido ao desmatamento.

b) Como vantagens sócio-econômicas pode-se apontar: disponibilidade hídrica para a irri-
gação agrícola nas áreas de influência da barragem; garantia de abastecimento de água
para as cidades a jusante da barragem, inclusive para Fortaleza.

40. B

41. D

42. C

43. Solução e comentários: As ONG’s começam a ter um papel social e humanitário de grande
valia para a sociedade. As ONG’s atualmente representam uma força política que conse-
gue intervir em favor de populações locais e internacionais. Há instituições especializadas
na defesa de comunidades indígenas, de minorias étnicas, de mulheres, de sem-tetos, de
presidiários e presos políticos, e outras que se dedicam a lutar pela proteção de espaços
setoriais de valores históricos e/ou naturais. Neste sentido as ONG’s têm pressionado po-
liticamente o Estado brasileiro, no que tange à defesa dos direitos humanos da população
e ainda à necessidade de preservação do patrimônio cultural, histórico e natural do Brasil.

44. C

45. B

46. 84

47. 28

48. C

49. A

50. 27

51. B

52. C

53. 38

54. C

55. C

56. a) Houve uma melhora na disposição final do lixo com um aumento expressivo da forma
adequada e redução da inadequada, que se mantém, ainda, com predominância no período
citado; e a controlada variou para uma maior disposição de 1997 a 1998 e diminuiu de
1998 a 1999.

b) entre as várias medidas, temos: a coleta seletiva, a reciclagem, a compostagem, entre
outros.
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1. UFMS Em (BELTRAME: 1999), o território brasileiro é muito grande. As fronteiras do
Brasil são enormes. A maior fronteira terrestre do Brasil é com:

a) Argentina;

b) Equador;

c) Bolívia;

d) Chile;

e) Suriname.

2. UFMS “Os Estados Unidos parecem destinados pela Providência a submergir a América
na miséria, em nome da liberdade.” (Simón Bolívar, 1929) Com o saldo de inúmeras mor-
tes e guerrilhas, os EUA construíram e dominaram até 1999, o ponto estratégico de liga-
ção entre os dois maiores oceanos do globo. Falamos do:

a) estreito de Gibraltar;

b) canal de Suez;

c) estreito de Dardanelos;

d) canal do Panamá;

e) canal do Golfo.

3. UFRN A partir de 1990, o Leste europeu tem sido palco de sangrenta guerra civil. Assina-
le a opção que indica as causas dessa guerra e o país desse conflito.

a) Ideal sérvio de conquistar a independência da Rússia.

b) Divergência étnica, religiosa e cultural da antiga Iugoslávia.

c) Ideal sérvio de construir a grande Sérvia, independente da Romênia.

d) Idéias separatistas reforçadas pela glasnost da União Soviética.

4. UFES País situado no noroeste da Europa faz parte de um arquipélago no Oceano Atlân-
tico. O que chama a atenção sobre esse país é o antagonismo religioso que o transformou
num das áreas de permanente tensão na Europa Ocidental.

A informação acima refere-se à/ao:

a) Escócia.

b) República da Irlanda.

c) Inglaterra.

d) Irlanda do Norte.

e) País de Gales.

5. Univali-SC Nome da moeda que, em 1º de janeiro de 1999, apareceu e considera-se que
tem possibilidade de competir com o dólar norte-americano, disputando com este a condi-
ção de divisa internacional.

a) libra esterlina.

b) iene.

c) marco alemão.

d) real.

e) euro.

E U RO PA / A M É R IC A

G E O G R A F IA
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6. U. E. Maringá-PR Sobre as etnias e outros aspectos populacionais dos Estados Unidos,
assinale o que for correto.

(01) Durante os séculos XVI e XVII, as treze colônias do Leste foram ocupadas por colo-
nos francos, judeus e britânicos, que fugiam das perseguições religiosas na Europa.
Esses imigrantes, interessados na exploração do ouro na Califórnia, fundaram as pri-
meiras colônias de exploração da América.

(02) Os negros, trazidos da África para trabalhar nas lavouras do Sul, constituem, ainda
hoje, importante parcela da população nos estados do Alabama e da Geórgia, por
exemplo.

(04) Na atualidade, os latino-americanos constituem importante fluxo migratório. Muitos
porto-riquenhos buscam as cidades do Nordeste industrial. Os mexicanos, porém,
dirigem-se, freqüentemente, para as áreas rurais do Sul e do Sudoeste americano.

(08) Os negros e os mestiços de brancos com negros, embora com tendência à diminuição
na representatividade percentual sobre o total da população norte-americana, vêm
deslocando-se dos estados do Sul, concentrando-se, principalmente, nas cidades do
Oeste.

(16) Os latino-americanos, pejorativamente chamados de cucarachas, que significa “ba-
ratas”, são, muitas vezes, segregados pela população branca, de origem anglo-saxô-
nica. Essa segregação nem sempre é explícita, concretizando-se, contudo, na sua
marginalização econômica.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

7. U. F. São Carlos-SP Em 1993, os quinze países da União Européia reuniram-se em Maas-
tricht para deliberar sobre a criação da moeda européia única — o euro — que foi:

a) prontamente adotado por todos os integrantes do Bloco, que consideram a moeda a
solução dos problemas econômicos.

b) adotado por vários países do Bloco, mas encontrou sérias reservas por parte de países
como o Reino Unido e a Dinamarca.

c) rechaçado por quase todos os países do Bloco que exigem liberdade monetária, como é
o caso da França e da Alemanha.

d) considerado um estopim para divergências internas, pois os países menos ricos, como
Portugal, Irlanda e Espanha, se sentiram prejudicados.

e) rejeitado após sua implantação, pois representou uma queda acentuada na participação
do Bloco no comércio mundial.

8. U. F. São Carlos-SP

A relação água — população deve-se colocar de forma inquietante nas próximas décadas. Se
nestas regiões eclodirem as guerras pela água, elas não terão sido iniciadas por fatalidade, mas
por decisão política.

(Adaptado de MAGNOLI, D., Arbex, J. & OLIC, N. Panorama do mundo 2.)

Uma das regiões a que se refere o texto é:

a) Oriente Médio.

b) América Central.

c) Europa Oriental.

d) África Central.

e) Extremo Oriente.
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9. UFMS O Mercosul é o bloco econômico formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argen-
tina. Para o Brasil o bloco econômico surtiu efeito:

a) Provocou um aumento da área cultivada do trigo com conseqüente aumento na produ-
ção nacional.

b) A competição favoreceu a agricultura brasileira em virtude da produtividade superior
em relação aos seus pares.

c) As exportações agrícolas do Brasil para os países do Mercosul se tornaram bastante
expressivas.

d) As projeções de melhoria do desempenho do Brasil na perspectiva regional (Mercosul)
e na globalização se tornaram bastante favoráveis.

e) Atualmente mais da metade das importações agrícolas brasileiras provém dos países
latinos, principalmente Argentina.

10. UnB-DF Acerca do MERCOSUL, julgue os seguintes itens.

( ) No âmbito do MERCOSUL, o Brasil tem uma participação minoritária nas trocas
comerciais.

( ) Nas trocas comerciais entre os países-membros, o Brasil exporta principalmente pro-
dutos industrializados e importa, entre outros, produtos agropecuários.

( ) A abertura das fronteiras econômicas no interior do bloco vem sendo acompanhada
de migrações das populações fronteiriças entre os países-membros.

( ) As políticas macroeconômicas implantadas pelos governos dos países-membros ob-
jetivam principalmente a redução do desemprego na região.

11. Unicap-PE As afirmativas abaixo fazem referência à geografia econômica do espaço eu-
ropeu.

( ) Nos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, a agricultura, em geral, é inten-
siva e mecanizada, com elevada produtividade; esse fato é bem visível na França.

( ) Dentre os principais recursos existentes na Europa Ocidental, podemos salientar o
carvão mineral e o petróleo e, em menor escala, o potencial hidrelétrico.

( ) A Europa Setentrional, que compreende Espanha, Alemanha, Dinamarca, Finlândia
e Noruega, apresenta uma atividade industrial muito desenvolvida, que emprega um
grande número de imigrantes asiáticos e africanos.

( ) Na Europa Oriental, as condições climáticas dominantes, representadas sobretudo
pelos invernos rigorosos e prolongados, acarretam dificuldades para as atividades
agrícolas.

( ) Em todos os países da Europa Setentrional, a agricultura é, predominantemente, ex-
tensiva, e ocupa a maior parte da população economicamente ativa dos países.

12. UFMG Têm estado freqüentemente nos noticiários, em razão de tensões políticas e vio-
lência: Bósnia-Herzegóvia, Kosovo, Timor Leste. Marque nessa ordem as suas respectivas
localizações geográficas.

a) Ásia, Europa, África

b) Europa, Europa, Ásia

c) África, África, Ásia

d) Austrália, Europa, África

e) Europa, Europa, Europa
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13. U. Caxias do Sul-RS O Leste Europeu tem sido palco de diversos conflitos separatistas
devido a rivalidades religiosas históricas e étnicas entre os povos que habitam um mesmo
país. Dentre os conflitos, destacamos o da Iugoslávia.

Analise as proposições abaixo.

I. O conflito na Iugoslávia atingiu seu ponto alto com as declarações de independência
da Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia.

II. A Bósnia-Herzegovina é a república mais devastada pela guerra. Em seu território,
vivem predominantemente, mulçumanos, bósnios e sérvios. A convivência entre eles
é difícil, ocasionando choques armados e represálias de ambos os lados.

III. A Croácia é um país rico, com exportações de produtos minerais e pescado. Seu lito-
ral, voltado para o Mar Mediterrâneo, é pouco recortado, com praias e muitas ilhas
que estimulam o turismo.

Com base nas proposições acima, é certo afirmar que:

a) apenas a I está correta.

b) apenas a II está correta.

c) apenas a III está correta.

d) apenas a I e a II estão corretas.

e) a I, a II e a III estão corretas.

14. Vunesp É um estado norte-americano cujo relevo apresenta grandes altitudes e possui
quase metade de sua área coberta por gelos eternos. No curto verão, musgos e liquens
reaparecem após o degelo, cobrindo extensas áreas de pastagens. Exportação de madei-
ra, extração mineral de ouro, prata e chumbo, pesca de salmão e trutas e exploração
petrolífera são as principais atividades econômicas deste espaço, cuja descrição corres-
ponde ao:

a) Oregon.

b) Ohio.

c) Wyoming.

d) Alasca.

e) Colorado.

15. FGV-SP Mais de uma década após a queda do Muro de Berlin em 1989, novas fronteiras
político-estratégicas e econômicas vêm sendo delineadas na Europa.

As afirmações abaixo revelam o movimento atual dessas fronteiras, EXCETO que:

a) a extinção da fronteira estratégica da Cortina de Ferro tem permitido a expansão de
estruturas do bloco ocidental para os territórios do antigo bloco soviético.

b) o alargamento do bloco ocidental europeu significa, por sua vez, o aprofundamento da
influência estratégica norte-americana na Europa.

c) Ucrânia e Belarus, integrantes da Comunidade dos Estados Independentes, funcionam
como uma faixa estratégica entre o bloco ocidental e a Rússia.

d) o espaço Centro-Europeu vem sendo reconstituído pelos investimentos alemães em
países ex-socialistas como a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia, além de ou-
tros.

e) após sua integração formal à Comunidade dos Estados Independentes, os Estados Bál-
ticos, por intermédio da Polônia, estreitaram relações com a Europa Central.
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16. U. Caxias do Sul-RS Observe os perfis comparativos e as caricaturas que dizem respeito
a países do continente americano.

País 1
• Altas densidades demográficas na região do Estuário do Prata.
• Rico em grãos e energia.
• Parque industrial sucateado.
• Avanço do processo de privatização.

País 2
• Fronteira com todos os países do Cone Sul, exceto o Chile.
• Problemas sérios no que se refere à atual situação da dívida externa.
• Maior parque industrial da América Latina.

País 3
• Aproveitamento da energia hidrelétrica e Itaipu e Yaciretá.
• Necessidade de saída portuária pela bacia Platina.
• Indústrias tradicionais e de beneficiamento agropecuário.

País 4
• Sede da Aladi.
• Colonização espanhola.
• Nível tecnológico dependente.
• Criação extensiva de gado.

Os dados acima referem-se aos países integrantes do(a)

a) NAFTA.

b) ALADI.

c) Pacto Andino.

d) MCCA.

e) Mercosul.

17. U.Católica Dom Bosco-MS O NAFTA — Acordo Norte-Americano de Livre Comércio
— tem como objetivo:

a) estimular o comércio dos Estados Unidos com os Tigres Asiáticos, já que os norte-
americanos estavam precisando aumentar o mercado consumidor;

b) transferir empresas norte-americanas para países sul-americanos, diminuindo, assim,
os gastos com a produção e aumentando os lucros;

c) formar um bloco econômico, sem barreiras alfandegárias e financeiras, através do co-
mércio recíproco entre Estados Unidos, Canadá e México, a fim de incentivar as expor-
tações americanas;

d) fortalecer as economias do Chile e do Brasil, países emergentes, que, junto aos Estados
Unidos, deverão liderar um bloco econômico, que fará frente à forte concorrência da
União Européia;

e) inibir o desenvolvimento industrial dos países latino-americanos, a fim de aumentar a
exportação de matéria-prima para o mercado dos Estados Unidos e do Canadá, refor-
çando, dessa forma, a idéia de vocação agrícola da América Latina.

18. UnB-DF Julgue os itens abaixo.

(01) Sob o regime soviético, a vida nos países socialistas estava regulada pelo unipartida-
rismo e pelo totalitarismo, que permitiam ao Estado e a seu partido o controle abso-
luto das instituições e das organizações sociais.

(02) Durante o domínio da URSS sobre os países do Leste Europeu, a defesa da integrida-
de territorial do bloco socialista foi um instrumento usado por Moscou para legitimar
o rígido controle e as intervenções sobre as nações que desafiassem sua hegemonia.

(03) As mudanças das fronteiras políticas na região do Leste Europeu, que levaram à for-
mação de novos países e ao desaparecimento de outros, por meio de políticas belicis-
tas, com a retomada de territórios e a anexação de outros, estão fundamentadas tanto
na origem quanto na crise da formação/desintegração do bloco socialista.

(04) Conflitos envolvendo diferentes etnias que lutam entre si pelo domínio de territórios
autônomos, permitindo-lhes formar países independentes, estão localizados, princi-
palmente, nas regiões do Cáucaso, dos Bálcãs e do Oriente Médio.
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19. U. Católica de Salvador-BA Com base nos conhecimentos sobre o comércio interno e
externo e os meios de transportes no Brasil, pode-se afirmar:

01) O MERCOSUL, criado na década de 80, deste século, é integrado pelo Brasil, por
países do Cone Sul, pela Bolívia e pela Venezuela, e tem sua origem ligada a acordos
comerciais estabelecidos entre o Brasil e o Paraguai.

02) A maior parte das exportações brasileiras é representada por produtos industrializa-
dos, enquanto as importações são basicamente de produtos primários.

03) O minério de ferro de Minas Gerais tem como principal corredor de exportação a Estra-
da de Ferro Vitória-Minas, que conduz o minério ao porto de Tubarão, no Espírito Santo.

04) A produção brasileira de petróleo, atualmente, é suficiente para o consumo interno,
porém o país continua importando esse produto, principalmente da África do Sul e de
Moçambique.

05) O comércio interno tem grande relação com os sistemas de transportes, sendo que a
concentração dos transportes na Região Sul revela que a maior parte do comércio
brasileiro é feita nessa Região.

20. UFMG Assinale a alternativa correta sobre a indústria européia.

a) Uma das principais indústrias de base, a do aço, é uma das atividades menos represen-
tativas da Europa na economia mundial.

b) A agroindústria não é desenvolvida na Europa, principalmente por essa ser uma grande
importadora de gêneros alimentícios.

c) Dos três principais setores da economia, a atividade industrial é a menos importante do
Continente Europeu.

d) Berço da Revolução Industrial, a Europa ainda conta com importantes áreas industriais
próximas às minas de carvão mineral.

e) As principais áreas industriais européias estão localizadas em três países mediterrâne-
os: Espanha, Itália e Grécia.

21. U. F. Pelotas-RS

O conflito dos Balcãs, no decorrer desta década, levou a Iugoslávia a se fragmentar em várias
repúblicas independentes.

Até 1991, a Iugoslávia era um país federativo, formado por seis repúblicas e duas regiões autô-
nomas pertencentes à Sérvia. Sua população era composta de várias etnias, com diferentes religi-
ões e idiomas.

(VESENTINI, J. W. e VLACK, Vânia.Geografia crítica. Ática. 1994)

Considerando o texto e o
quadro acima, marque a al-
ternativa incorreta.

a) As repúblicas de Kosovo
e Voivodina localizam-se
em território sérvio.

b) A Eslovênia e a Croácia
eram as repúblicas de
maior poder aquisitivo
da antiga Iugoslávia.

c) A população de Kosovo
é majoritariamente de
origem albanesa.

d) A província de Kosovo
quer tornar-se indepen-
dente da Bósnia-Herze-
govina.

e) Os Bálcãs estão localizados no sul do continente europeu e são formados por vários
países.

A

I

SLOV IA
HUNGRIA

ROM IA

RO IA

NIA-

BULG

LB IA

MACED IA

R IA

ONTENEGROOO
KOSSOVO

VOIVODINA

VIA

Zagreb

Belgrado

Sarajevo

O DESMEMBRAMENTO DA IUGOSLÁVIA
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22. Vunesp Os dois países europeus assinalados no mapa possuem características físicas bem
diferenciadas; um destaca-se pela presença de fiordes no litoral e o outro é considerado o
país dos lagos, com aproximadamente 40.000, de origem glacial.

Esses dois países são, respectivamente:

a) Noruega e Suíça.

b) Suécia e Holanda.

c) Finlândia e Holanda.

d) Suíça e Finlândia.

e) Noruega e Finlândia.

23. Mackenzie-SP

Geograficamente, não é difícil entender as estratégias adotadas pela máfia albanesa e a escolha
da Itália como meta principal do tráfico de seres humanos (…)

(Folha de São Paulo — 21/07/2000)

Assinale a alternativa que não explica a escolha da Itália:

a) Sua posição estratégica na Europa, possuindo 8.000 quilômetros de costa e a proximi-
dade da Grécia, Turquia e dos países árabes.

b) A fase de forte desenvolvimento econômico e social, fenômeno que tem mudado a
história do país.

c) A transformação, ao longo deste século, de um país de emigração, para um destino
sonhado por milhares de pessoas do Leste Europeu e do Norte da África.

d) A diversidade racial da população devido à presença de grande número de imigrantes
oriundos das antigas colônias do país.

e) A sua atual riqueza econômica e a relativa ausência de atitudes racistas generalizadas.
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24. U.Católica-DF

“Ruptura e reintegração são processos que acompanham os migrantes, quase sempre junto
com conflitos tanto de natureza psicológica como sociocultural. O sentimento de perda em rela-
ção ao lugar de origem é vivido conjuntamente com o da esperança de conquista em relação ao
novo. Seus traços culturais, que se expressam pelas diferentes formas de linguagem, acabam se
transformando, no lugar que os recebe, em sinais identificadores do migrante.”

Sobre as migrações na Europa, escreva V para as afirmativas verdadeiras ou F para as
afirmativas falsas.

( ) A União Européia vem tomando medidas para reduzir o ingresso de imigrantes de
países pobres, como os da Europa centro-oriental e de ex-colônias européias na Áfri-
ca e Ásia.

( ) A migração sazonal está presente atualmente na Europa, representada por migrantes
do Leste europeu que executam trabalhos temporários nas lavouras de países como
Alemanha e França.

( ) A vitória da extrema direita na Áustria e o crescimento da xenofobia na União Euro-
péia são sinais da retomada das idéias de superioridade étnica.

( ) O encerramento dos conflitos na Bósnia e em Kosovo explicam também a acomoda-
ção do fluxo migratório nos países da União Européia.

( ) A União Européia tende a ver agravar-se a sua necessidade econômica de novos imi-
grantes que, como sempre, executaram os trabalhos menos especializados e pior re-
munerados.

25. UFMS “A Suíça é o país de maior IDH (índice de desenvolvimento humano) na Europa”.
(Garcia & Garavello, 1998). O Indicador de Desenvolvimento Humano é calculado pelo
Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, levando em conta as seguintes con-
dições sociais da população:

a) saúde, educação e urbanização;

b) saúde, renda e educação;

c) saúde, natalidade e mortalidade;

d) saúde, fecundidade e educação;

e) saúde, educação e mortalidade infantil.

26. UFPE Leia, com atenção, o texto a seguir e identifique no mapa o país descrito.

OCEANO

ATLÂNTICO

OCEANO

ATLÂNTICO2

5

3

4

1

“Hoje esse país é o centro da América Lati-
na. Pelo menos o centro de preocupações nes-
ta parte do continente. Guerrilha, narcotráfi-
co, paramilitares e uma latente guerra civil são
os componentes explosivos dessa terra de Ga-
briel Garcia Márquez, cujo cenário viu nascer
os ‘Cem Anos de Solidão’.”

As Farc e o ELN são os mais representativos
grupos guerrilheiros. (...) Atualmente ocupam
parte do país e nesse espaço fazem valer suas
próprias leis, compondo um “Estado dentro do
Estado”.

(CANDELORI, Roberto. Folha de S. Paulo, 5/9/2000)

O país está indicado pelo número:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5
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27. U. Santa Úrsula-RJ

ambique

 Pr

Atual territ rio Ex- col nias

O TERRITÓRIO PORTUGUÊS E ANTIGAS COLÔNIAS

Data de independ ncia
ão por

ot ncia estrangeira

ndia)

gal

res

1975

1975

1975
1822

1974

1999

1976

Em 19/12/1999, ocorreu uma transferência pacífica de poder, no momento em que Macau
retornou ao domínio chinês.

Este acontecimento, do final dos anos 90, representa:

a) O grande interesse que os europeus sempre tiveram pelo domínio de áreas nos conti-
nentes asiático e africano.

b) O expansionismo chinês na área insular da Ásia.

c) O fim do domínio dos EUA na Ásia.

d) A vitória do socialismo na Bacia do Pacífico.

e) O término da influência da cultura portuguesa em Macau.

28. UFMG Considerando-se os movimentos nacionalistas na Europa, é incorreto afirmar
que:

a) o modelo político-ideológico defendido e usado na Iugoslávia, o qual une fé religiosa e
nacionalismo,é encontrado em outros países, cuja população é formada, predominante-
mente, por cristãos ortodoxos.

b) os conflitos, nos últimos anos, têm ocorrido mais freqüentemente no interior de um
mesmo Estado, entre grupos constituídos de seus próprios cidadãos, e mais raramente
entre Estados diferentes.

c) os nacionalismos – explícitos ou disfarçados; moderados ou violentos – encontram
ressonância em muitos países europeus, entre os quais a Espanha, a Bélgica, o Reino
Unido e a Itália.

d) os nacionalismos são sentimentos recentes, surgidos após o desmantelamento de go-
vernos comunistas ou de ditaduras fortemente centralizadas, como conseqüência da
globalização econômica.

29. U. F. Santa Maria-RS Uma das manchetes a seguir não poderia ocorrer, devido ao absur-
do da afirmação feita. Assinale-a.

a) Tensão! Fortes abalos sísmicos, vinculados à movimentação entre placas tectônicas,
poderão devastar novamente a cidade da Guatemala.

b) Perigo! Ventos com até 300 km/h poderão atingir a região do Caribe. Teme-se que o
furacão tropical possa provocar grandes destruições.

c) Violência! Aos gritos de “Pátria Basca e Liberdade!”, terroristas do IRA, contrariando
acordo de paz, atacam grupo de protestantes em Belfast, capital da Irlanda do Norte.

d) Catástrofe! Monções de verão provocam fortes inundações na península da Indochina,
deixando milhares de desabrigados.

e) Tragédia! Tentativa fracassada de independência da Chechênia, ponto estratégico no
transporte de petróleo na região do Cáucaso, deixa milhares de vítimas.
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30. UFMS Sobre as características sócio-econômicas da Europa Ocidental, é correto afirmar
que:

(01) devido ao elevado nível sócio-econômico de sua população, a Europa Ocidental vem
apresentando, nos últimos anos, um crescente aumento populacional;

(02) países como Bélgica, Reino Unido e Alemanha apresentam elevados índices de urba-
nização;

(04) apesar da política européia de atração de imigrantes nas décadas de 50 e 60 — prin-
cipalmente após o Plano Marshall — para trabalharem como mão-de-obra na recons-
trução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial, atualmente os imigran-
tes sofrem com o desemprego e manifestações discriminatórias como nacionalismo,
racismo e xenofobia;

(08) a formação da União Européia somente foi possível pela total homogeneidade das
características político-econômicas entre todos os países europeus ocidentais;

(16) a globalização da economia e o aumento da competividade internacional têm contri-
buído para agravar as tensões sociais na Europa no que diz respeito ao desemprego,
pois muitos produtos de tecnologia simples são importados de países não-europeus
que possuem mão-de-obra muito mais barata.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

31. U.Católica Dom Bosco-MS Depois de uma sangrenta guerra civil, assistiu-se, neste final
do século XX, à desagregação de uma das nações socialistas da Europa.

Isso ocorreu na:

a) Rússia.

b) Croácia.

c) Eslováquia.

d) Iugoslávia.

e) Lituânia.
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1. U.Católica Dom Bosco-MS

Fonte: Capitalismo para principiantes. São Paulo: Ática, 1991

A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre a dinâmica da natureza e a produ-
ção do espaço africano, pode-se afirmar:

a) O litoral africano é de formação geológica recente e bastante recortado, o que facilitou
a implantação de portos.

b) A ocupação do interior do Continente Africano só ocorreu no início do século XX
devido à expansão do comércio internacional.

c) A partilha da África feita pelos colonizadores forçou uma junção de grupos autônomos,
sem que a diversidade étnica e cultural fosse respeitada.

d) O processo de descolonização da África é um fato recente, que só foi possível devido à
fragilidade econômica da Europa durante a Primeira Guerra Mundial.

e) As ferrovias africanas implantadas pelo colonizador objetivavam a integração do conti-
nente.

2. UEPB Assinale a alternativa que corresponde à paisagem representada e cartografada na
figura abaixo.

a) A paisagem de tundra, com vegetação de musgos e liquens, que cresce durante o curto
verão.

b) A paisagem de campos, com vegetação rasteira e solos favoráveis à cultura de cereais.

c) A paisagem das savanas africanas, que possui duas estações bem definidas e fauna de
grande porte, hoje é responsável pelo turismo ecológico de alguns países.

d) A paisagem das estepes semi-áridas na transição entre os desertos do Saara e Kalahari
para as savanas, na qual se estabelece um pastoreio nômade.

e) A paisagem dos desertos africanos, caracterizada por escassez de água, baixa pluviosi-
dade, alta amplitude térmica e fauna de hábitos noturnos.

Á F R IC A /  Á S IA

G E O G R A F IA
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3. UFRJ

A nova face do dragão
“(...) Depois da queda do regime de Suharto, na Indonésia, e dos exercícios nucleares da Índia e

do Paquistão, para não falar do cambaleante comportamento da economia japonesa – que põe
em risco toda a economia mundial – a China subitamente se torna mais respeitável e menos
sujeita às repreensões de praxe (...)”

O Globo, 7 de junho de 1998.

Tendo em vista as considerações anteriores e observando o mapa que se segue, pode-se
afirmar que:

CHINA

OCEANO
PACÍFICO

TAIWAN

HONG KONG
MACAU

a) o governo de Pequim prometeu manter o estilo “um país, dois sistemas” em relação à
ex-colônia britânica Macau.

b) Índia e Paquistão foram ajudados pela China para desenvolverem seus projetos nuclea-
res e fazerem frente à Rússia.

c) Hong Kong foi reincorporada à China e a reincorporação de Macau acontecerá, en-
quanto a China tentará a reunificação com Taiwan.

d) a economia japonesa está em crise e hoje quem dá as cartas na economia mundial é a
China.

e) a China e os EUA já resolveram todas as suas divergências no caso dos direitos huma-
nos e das trocas comerciais.

4. Unifor-CE Considere as seguintes afirmações a respeito do modelo de desenvolvimento
japonês:

I. Constante valorização dos recursos humanos.

II. Fracas densidades demográficas.

III. Grande capacidade de adaptação da atividade industrial.

IV. Importantes investimentos em pesquisa e tecnologia.

V. Balança comercial equilibrada pela redução das importações, inclusive de matérias-
primas.

Estão corretas SOMENTE

a) I, II e III

b) I, II e V

c) I, III e IV

d) II, IV e V

e) III, IV e V
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5. Unifor-CE Observe o gráfico apresentado abaixo.
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A área 1, que nestas últimas duas décadas tem recebido o maior fluxo de investimentos
estrangeiros, é

a) a América Latina.

b) a África.

c) o Oriente Médio.

d) a Ásia.

e) a Oceania.

INSTRUÇÃO: As questões de
números 6 e 7 referem-se ao
mapa ao lado.

6. U. F. Caxias do Sul-RS As-
sinale a alternativa que preen-
che corretamente as lacunas.

A região hachurada no
mapa corresponde a uma
área de tensão ocupada pe-
los  e inserida
na Ásia .

a) iranianos/ocidental

b) turcos/central

c) curdos/ocidental

d) iraquianos/setentrional

e) afegãos/central

7. U. F. Caxias do Sul-RS Os países que compõem a porção da Ásia que aparece no mapa
têm em comum as seguintes características sócio-econômicas:

I. grande parte da população exerce atividades ligadas à agropecuária, apesar da riqueza
petrolífera da região.

II. a atividade agrícola depende das condições climáticas, devido à falta de recursos e
tecnologia na região.

III. tanto os cultivos de plantation como o de cereais se desenvolvem nas áreas litorâneas.

Das alternativas acima,

a) apenas a I está correta.

b) apenas a I e a II estão corretas.

c) apenas a I e a III estão corretas.

d) apenas a II e a III estão corretas.

e) a I, a II e a III estão corretas.

(Fonte: FMI)
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8. U. Caxias do Sul-RS Analise as proposições abaixo sobre o conflito entre Israel e Pales-
tina.

I. Em 1967, ocorreu a Guerra dos Seis Dias, na qual Israel conquistou a península do
Sinai e a Faixa de Gaza (Egito), a Cisjordânia e Jerusalém Oriental (Jordânia) e as
Colinas de Golã (Síria).

II. Em 1998, ocorreu a retomada do processo de paz, com assinatura de acordo com Wye
Plantation que determinava a desocupação israelense da nova porção da Cisjordânia.

III. A Organização para Libertação da Palestina (OLP) é a principal organização militar e
política que defende os interesses dos palestinos.

Com base nessas proposições, é certo afirmar que

a) apenas a I está correta.

b) apenas a II está correta.

c) apenas a III está correta.

d) apenas a I e III estão corretas.

e) a I, a II e a III estão corretas.

9. U. E. Maringá-PR O Oriente Médio é uma região bastante fragmentada politicamente e,
devido à sua riqueza petrolífera, é foco de acordos e cobiças. Pode-se dizer, também, que
sua posição geográfica é estratégica politicamente, pois

(01) é banhado por águas de grande movimentação comercial. Destacam-se, na região, o
Golfo Pérsico, o Canal de Suez, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Mar
 Arábico.

(02) o território dessa região interliga três continentes: Europa, Ásia e África.

(04) aí estão presentes os grandes produtores de petróleo como Arábia Saudita, Irã, Ira-
que, Kuwait, Emirados Árabes, Catar e Bahrain.

(08) o subsolo dos países dessa região é rico em petróleo, com jazidas de grande produti-
vidade e um intenso consumo interno do produto.

(16) todos os países do Oriente Médio são integrantes da OPEP, dominando, portanto, o
mercado do comércio de petróleo.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

10. FGV-SP

Fonte: ONU, 1995-98.

Os países assinalados com a cor negra apresentam em comum:

a) elevado número de refugiados — indivíduos ou grupos que estão fora de seu território
em razão de perseguição política, racial, étnica ou religiosa.

b) elevação do Índice de Desenvolvimento Humano, em face da progressiva melhoria das
condições de vida de suas populações nos últimos anos.

c) presença de bases militares dos EUA em seus territórios, ainda como reflexo da política
norte-americana dos anos 60 e 70, de contenção do avanço comunista.

d) altas taxas de natalidade, em função de aspectos religiosos e da ausência de políticas de
planejamento familiar e controle da natalidade.

e) disponibilidade de reservas consideráveis de petróleo e gás natural, que têm propiciado
melhorias nos saldos da balança comercial.
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11. FGV-SP Considere os dados da tabela abaixo:

A partir dos dados da tabela, e levando em conta seus conhecimentos a respeito do assun-
to, está correta a seguinte afirmação:

a) África e Oriente Médio destacam-se, respectivamente, na expansão do número de turis-
tas e das receitas, em virtude dos sítios históricos e naturais ali presentes e da constru-
ção da melhor infra-estrutura de visitação entre regiões receptoras.

b) embora não tenha as taxas mais elevadas de crescimento de receitas e número de visi-
tantes no período, a Europa continua sendo o principal destino dos viajantes, especial-
mente a países como Itália, França e Espanha.

c) a América registra taxas de crescimento no setor, resultado da expressiva participação
do Brasil, que, em função de atrativos como suas florestas, clima tropical e extenso
litoral, é o maior receptor de turistas do continente.

d) África, Leste da Ásia e Pacífico registraram quedas ou baixo crescimento nas receitas
do turismo e no número de visitantes diante dos problemas econômicos que sucederam
a crise das bolsas asiáticas no final de 1997.

e) o crescimento das receitas e do número de turistas na África e no Oriente Médio associa-
se às baixas taxas registradas pela Europa, em conseqüência de conflitos nos Bálcãs.

12. UFMS A China, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e organizada como
uma república parlamentar socialista, tem atraído a atenção dos países capitalistas pela
nova política econômica que foi implantada após a morte de Mao Tse-Tung. Sobre as
reformas implantadas na China a partir de 1978, é correto afirmar que:

(01) a agricultura foi estatizada e foi priorizada a indústria de bens de produção, que está
concentrada na Planície da Manchúria;

(02) o governo reduziu a ênfase na indústria pesada, permitiu a exploração de petróleo em
associação com grandes empresas multinacionais e planeja a construção de uma das
maiores usinas hidrelétricas do mundo;

(04) na agricultura, o governo passou a alugar terras a famílias componesas comprometen-
do-se com a compra de parte da produção, permitindo a contratação de assalariados e a
venda do excedente no mercado, gerando aumento de produtividade no campo;

(08) no campo diplomático, China e Estados Unidos reataram relações;

(16) reformas econômicas foram responsáveis pela criação de “Zonas Econômicas Espe-
ciais” na costa sudeste do país, com infra-estrutura construída pelo governo para
atrair investimentos estrangeiros;

(32) o território de Hong Kong, que estava sob domínio britânico desde a Guerra do Ópio,
retornou para a China;

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

Turismo — Participação Regional no Setor (1998)

Região Nº de Cresc. Receita Cresc.
turistas Anual em US$ Anual

(%) bilhões) (%)

África 4,0 7,5 2,2 5,9

América 19,2 1,4 27,2 2,1

Leste da Ásia
e Pacífico

13,9 –1,2 16,6 –3,8

Europa 59,6 3,0 50,8 3,6

Oriente Médio 2,5 5,3 2,2 6,4

Sul da Ásia 0,8 5,0 1,0 2,8

Total mundial 100,0 2,4 100,0 2,0

(Fonte: Organização Mundial do Turismo)
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13. UEPB

“Constatou-se que atualmente 26 países, a maioria situada no continente africano totalizando
235 milhões de pessoas, sofrem de escassez de água (...) Sintomas da crise já se manifestam em
países que dispõem de boas reservas.”

O Correio – Rio de Janeiro, julho de 1993.

Com relação ao problema da água no mundo é correto afirmar:

I. A drenagem excessiva de lençóis subterrâneos pode provocar rebaixamento do terre-
no como está ocorrendo em Bangcoc -Tailândia.

II. A escassez de água tem sido motivo de tensos conflitos por sua posse em várias partes
do mundo.

III. As zonas tropicais onde se encontram bacias hidrográficas como a Amazônica e a do
rio Zaire estão isentas de tal problemática.

IV. A contaminação de rios, lagos, mares e até dos lençóis subterrâneos é um dos sérios
problemas de equilíbrio do ciclo hidrológico causado pela civilização contemporânea.

Estão corretas apenas as proposições

a) I, II e III

b) I e III

c) III e IV

d) I, II e IV

e) I, III e IV

14. UFRJ A área do Pacífico, nas proximidades do leste e do sudeste asiáticos, assumiu im-
portância no cenário mundial nas últimas décadas.

Todos os seguintes fatores contribuíram para essa situação, exceto:

a) Absorção da produção industrial local pelo mercado consumidor regional, reduzindo o
impacto das oscilações da economia internacional.

b) Interesse de empresas transnacionais no acesso a um expressivo contingente de consu-
midores, até então alienados da economia de mercado.

c) Mecanismos de incentivos adotados por diversos países, transformando a região em
receptora privilegiada de tecnologia e capitais estrangeiros.

d) Presença, na área, de uma grande potência econômica empenhada em fortalecer o co-
mércio, formando um bloco de expressão mundial.

15. U. F. Santa Maria-RS Ob-
serve o mapa ao lado.

Os números 1, 2 e 3 identifi-
cam as regiões onde predo-
minam, respectivamente, as
religiões

a) Islâmica, Budista e Hin-
duísta.

b) Animista, Xintoísta e Bu-
dista.

c) Animista, Islâmica e Hin-
duísta.

d) Budista, Xintoísta e Islâ-
mica.

e) Islâmica, Hinduísta e Bu-
dista.

MAGNOLI, D. & ARAUJO, R. A nova geografia: estudos de Geografia Geral.
São Paulo, Moderna, 1995. p. 256.

inorias cat licas
Juda mo

AS RELIGIÕES IMPERIAIS NA ÁSIA E ÁFRICA
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16. U. Católica-PE As proposições desta questão relacionam-se com o mapa abaixo, analise-
o atentamente.

A

D

E

B C

( ) A área indicada pela seta A apresenta uma estrutura geológica conhecida como Do-
bramentos Modernos.

( ) Na área indicada pela seta B, verificam-se grandes adensamentos populacionais, em
face da intensiva exploração petrolífera.

( ) A área indicada pela letra C corresponde a uma extensa região tectonicamente falha-
da e que foi ocupada pelo Mar Morto.

( ) A área indicada pela seta D é a que apresenta um dos maiores índices de desenvolvi-
mento da Ásia, apesar de possuir um amplo deserto.

( ) O país indicado pela seta E, por estar localizado numa área tectonicamente ativa,
apresenta, com freqüência, grandes abalos sísmicos.

17. U. Católica-PE

“O agravamento da miséria, a persistência dos conflitos armados e o avanço de epidemias
marcam a história recente da África. Entre 1998 e 1999, em, pelo menos, 16 países, há fome
generalizada. Os casos mais graves verificam-se na Somália e em Angola.”

Sobre o continente africano, podemos dizer que:

( ) em Angola, os conflitos armados entre o MPLA e a UNITA vêm-se arrastando desde
o 1975;

( ) a distribuição geográfica da população africana é muito desigual; há, no entanto,
centros urbanos intensamente povoados, como o Cairo e Lagos;

( ) os conflitos armados entre Etiópia e Eritréia têm acarretado graves prejuízos às la-
vouras e à pecuária daqueles países, aumentando, consideravelmente, a fome;

( ) na área da saúde, verificam-se epidemias graves, especialmente na África Subsaaria-
na, de Aids e malária;

( ) o continente africano e, essencialmente, agrícola; a África do Sul, contudo, é o país
que possui a maior produção industrial.
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18. U. Caxias do Sul-RS

Fonte: SCALZARETTO, Reinaldo & MAGNOLI, Demétrio, Atlas geopolítica.
São Paulo: Scipione, 1996, p. 28 - Adaptado.
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A região hachurada compreende o maior grupo étnico sem Estado no mundo, com aproxi-
madamente 26 milhões de pessoas. Nos países da Região, existem movimentos pela auto-
nomia política desse grupo, o que tem provocado sérios conflitos.

Os dados acima referem-se aos

a) xiitas.

b) islamitas.

c) sunitas.

d) curdos.

e) árabes.

19. U. Caxias do Sul-RS Responda à questão com base no texto abaixo, sobre um importante
rio do nosso Planeta.

“Encontra-se em solos de löess, ou terras amarelas, fertilizando planícies aluvionais associadas
ao regime monçônico e ao cultivo de cereais. As grandes cheias ocorridas ao longo dos anos
levaram o país onde está localizado este rio a concretizar um projeto, que data de 1919, de
construção de uma barragem que permitirá uma grande produção de energia e o acesso de
navios de longo curso para o interior do país.”

(Garcia, H. C. et al. Lições de Geografia. Ed. Scipione, texto adaptado)

O rio e o país de que trata o texto são, respectivamente,

a) o Ganges e a Índia.

b) o Mekong e o Vietnã.

c) o Huang-Ho e a China.

d) o Indo e a Índia.

e) o Yang-tsé e a China.
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20. Mackenzie-SP

“De diversas maneiras e em graus variados, o Islã político penetrou em cerca de 75 nações com
populações muçulmanas significativas (…). Nesse regime, a ação governamental fica subordinada
aos códigos morais e religiosos estabelecidos pelo Corão, o livro sagrado dos muçulmanos (…).
Muitas dessas comunidades muçulmanas têm ou terão considerável importância econômica, es-
tratégica e social (…)”

(Garcia e Garavello — Geografia dos Continentes)

Sobre a expansão muçulmana, considere as seguintes afirmações:

I. Com a recente independência das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central, como
o Casaquistão e o Usbequistão, a expansão islâmica aproxima-se da Europa.

II. A África é o continente onde a expansão muçulmana ocorre com maior rapidez, tendo
atravessado a barreira do Saara e penetrado nas nações da porção Ocidental do continente.

III. No Oriente Médio, todas as nações são dominadas pelo fundamentalismo, colocando
em risco o suprimento de petróleo para o mundo ocidental.

Assinale:

a) se todas estiverem corretas.

b) se apenas I e II estiverem corretas.

c) se apenas II e III estiverem corretas.

d) se apenas I estiver correta.

e) se apenas III estiver correta.

21. Mackenzie-SP

“Com certeza não existe outro ícone maior da dificuldade de convivência humana do que a
cidade de Jerusalém. Fundada há 3.000 anos, era um projeto. Seu nome o revelava: “cidade da
plenitude” ou “cidade da paz”. E o projeto deu certo. Não exatamente por ter trazido a paz em
sua história, muito pelo contrário, mas por ter sintetizado a dificuldade humana em obtê-la. Jeru-
salém se transformou em símbolo de triunfo, e se há algo que a paz não é, é ser fruto do triunfo.”

(Folha de São Paulo — 07/08/2000)

Sobre o assunto é incorreto afirmar que:

a) o “triunfo” referido no texto diz respeito às vitórias militares que resultaram na supre-
macia de Israel, que inviabilizou a instalação de um Estado Palestino na região.

b) a “dificuldade de convivência humana” refere-se aos constantes conflitos entre as po-
pulações de origem árabe e judaica que habitam a região.

c) a afirmação “o projeto deu certo” refere-se convivência pacífica e harmônica em Jeru-
salém entre os praticantes das três grandes religiões monoteístas: o Judaismo, o Cristi-
anismo e O Islamismo.

d) “Se há algo que a paz não é, é ser fruto do triunfo”, significa que a hegemonia israelense
na região gerou frustrações na população de origem árabe, provocando atos terroristas.

e) o texto todo reflete a preocupação provocada pelas dificuldades de se encontrar uma
solução pacífica para o problema palestino.

22. U. F. São Carlos-SP Observe a paisagem para
responder à questão.

Assinale a alternativa que identifica, correta-
mente, a área e o uso do solo apresentado na
paisagem.

a) Centro-Norte da Europa / cultivo de trigo.

b) Norte da África / cultivo de milho.

c) Oeste da América do Sul / cultivo de soja.

d) Leste e Nordeste da Rússia / cultivo de trigo.

e) Sul e Sudeste da Ásia / cultivo de arroz.
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23. FEI-SP

“Desprovida de tinturas ideológicas, a guerra civil foi turbinada pelos interesses econômicos
conflitantes das elites que comandam os exércitos rivais. O MPLA controla as rendas da exporta-
ção de petróleo. A Unita pilota o contrabando de diamantes. (…) Há uma década, a guerra civil
tornou-se uma disputa entre elites que parasitam os recursos naturais do subsolo. A unidade
política do país representaria, para os dois lados, a perda das rendas de monopólios minerais. A
alternativa é a ‘guerra eterna’, essa fonte de fortunas para duas camarilhas, que espalha mortos e
mutilados no país com maior densidade de minas terrestres em todo o mundo.”

(Nelson Bacic Olic, O Mundo: Geografia e Política Internacional, Ano 8, nº 5, setembro de 2000)

O texto acima refere-se a:

a) Moçambique d) Índia

b) Angola e) Etiópia

c) África do Sul

24. U.Católica-DF De todos os conflitos que ocorreram e ocorrem no Oriente Médio, o mais
importante por sua duração e gravidade é o que envolve os árabes e israelenses. Acerca
dessa temática, escreva V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas.

( ) O acordo de Camp David, assinado entre Israel e Egito, estabelecia que a Península
do Sinai e a Faixa de Gaza seriam devolvidas ao Egito.

( ) Em 1947, a ONU votou pela partilha da Palestina em dois Estados, e, no ano seguin-
te, os judeus criaram Israel. Perto de 800 mil árabes deixaram o território do novo
Estado ou foram expulsos e, hoje, formam um contingente de 2,5 milhões de refugi-
ados vivendo em vários países.

( ) Uma conseqüência da Guerra do Seis Dias foi a ocupação de Jerusalém por Israel. A
cidade, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, foi proclamada por Israel sua
capital, o que provocou grande reação no mundo árabe.

( ) Israel controla, hoje, 40% da Cisjordânia e 80% da Faixa de Gaza. São cidades e
aldeias que formam uma espécie de arquipélago cercado por postos de controle ára-
bes e colônias judaicas.

( ) Desde a Guerra de 1948-1949, os palestinos têm sido expulsos de Israel e da própria
Cisjordânia, ficando sujeitos a limitações de seus direitos como cidadãos, encontran-
do trabalho apenas em atividades menores e suportando discriminação e preconcei-
tos por parte da sociedade israelense.

25. UEPB Com base na gravura
ao lado, assinale V ou F con-
forme sejam verdadeiras ou
falsas, respectivamente, em
relação ao clima do Sul e Su-
deste Asiático.

( ) Os ventos monções se
originam de diferentes
pressões atmosféricas entre o continente e o Oceano Índico.

( ) Durante o inverno o centro de alta pressão se encontra no continente devido ao mar
estar mais aquecido.

( ) No verão os ventos de monções sopram do oceano com temperatura mais baixa para
o continente mais aquecido, provocando chuvas abundantes e enchentes na Índia,
China, Vietnã e outros países.

( ) Os ventos de monções têm pouca importância para o clima do Sul e Sudeste Asiático,
que têm chuvas bem distribuídas durante todo o ano devido à massa úmida que se
forma sobre o continente e à massa seca oceânica.

A seqüência correta é

a) VVVV d) VVFF

b) FFFF e) VVVF

c) FFFV

ÁSIA

OCEANO ÍNDICO

INVERNO

A  ALTA PRESSÃO

A

B

ÁSIA

OCEANO ÍNDICO

VERÃO

B  BAIXA PRESSÃO

B

A
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26. UFES Considere as seguintes proposições a respeito da África do Sul.

I. A minoria branca da população ainda concentra as riquezas e o poder econômico,
mesmo com o fim do apartheid.

II. A legislação segregacionista funcionou como arcabouço de um Estado organizado
para fragmentar politicamente a maioria negra da população.

III. Com o fim do apartheid, a minoria branca da população, além de perder o poder
político, também perdeu a força.

IV. O boicote internacional nos anos 80 devido ao apartheid não afetou a minoria branca
da população.

V. O fim do apartheid não resolveu definitivamente as desigualdades socioeconômicas.

Assinale a alternativa que aponta apenas as proposições corretas.

a) I, III e IV.

b) I, II e V.

c) II, III e IV.

d) II, IV e V.

e) III, IV e V.

27. U. F. Santa Maria-RS Observe o mapa:

GARCIA, H. C. e GARAVELLO, T. M. Geografia Geral. São Paulo,
Scipione, 2000. p. 338.
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A região identificada no mapa, marcada por conflitos geopolíticos, especialmente os de
origem étnica, é conhecida como:

a) Magreb.

b) Chifre da África.

c) África Subsaariana.

d) Sahel.

e) África Negra.
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28. Fuvest-SP Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiá-
tico, como Coréia do Sul e Taiwan e o adotado em países da América Latina, como a
Argentina, o Brasil e o México, pode-se afirmar que,

a) nos países do Sudeste Asiático, a participação de capital estrangeiro impediu o desen-
volvimento de tecnologia local, ao passo que, nos países latino-americanos, ela promo-
veu esse desenvolvimento.

b) os dois casos, não houve participação do Estado na criação de infra-estrutura necessária
à industrialização.

c) nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores, em sindicatos livres,
encareceu o produto final, ao passo que, nos países latino-americanos, a ausência dessa
organização tornou os produtos mais competitivos.

d) nos dois casos, houve importante participação de capital japonês, responsável pelo de-
senvolvimento tecnológico nessas regiões.

e) nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou à exportação, ao passo que,
nos países latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno.

29. Mackenzie-SP As áreas destacadas no mapa da Índia, apresentam os maiores índices de
precipitações do país (> 2000 mm/ano). Esse fenômeno explica-se:

a) pela presença de vegetação florestal, responsável pelo processo de evapotranspiração.

b) pela proximidade do oceano, responsável pela atuação de massas úmidas.

c) pela presença de grandes rios e de florestas-galerias.

d) pelo relevo predominante de planícies de baixas altitudes.

e) pela presença de barreiras orogênicas que dificultam a penetração de umidade para o
interior.

30. Fuvest-SP No mapa, está destacada a re-
gião habitada pelos ………, que buscam
construir um estado nacional. Assinale
a alternativa que completa corretamente
a frase.

a) Chechenos.

b) Ossétios.

c) Curdos.

d) Tibetanos.

e) Palestinos.

40° N

40° E

ARMÊNIA
AZERBAIJÃO

TURQUIA
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IRAQUE

IRÃ

JORDÂNIA

Mar Negro

M
ar
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M
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M
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Adapt. Simielli, 2000.
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31. U.Católica Dom Bosco-MS

“Em agosto de 1990, o Iraque invadiu o território do Kuwait, área rica em reservas petrolíferas.
O governo deposto obteve imediato apoio do Ocidente, que não se mostrava disposto a privar-se
do petróleo da região, explorado, em sua maior parte, por empresas estrangeiras.

As Nações Unidas e os Estados Unidos exigiram a retirada iraquiana, porém Sadam Hussein,
presidente do Iraque e comandante das Forças Armadas, negou-se a fazê-lo. Após várias tentati-
vas de negociação, os Estados Unidos estabeleceram um prazo para a desocupação da área.
Enquanto isso, Hussein tentava formar uma frente árabe contra Israel e Estados Unidos, manipu-
lando a questão palestina.”

(Mello & Costa, p. 349)

Como conseqüência da Guerra do Golfo, nome dado ao conflito referido no texto, ocorreu

a) o fim da guerra com um acordo de paz entre as partes, sem vitórias efetivas de qualquer
país beligerante, pois, embora a força militar americana fosse maior, o Iraque contou
com o apoio dos países árabes;

b) o ataque feito ao Iraque por mísseis israelenses, destruindo bases militares iraquianas,
sendo que, a pedido da ONU, não houve revide de Sadan Hussein, evitando-se o pro-
longamento da questão;

c) o agravamento do clima de tensão entre os Estados Unidos e a URSS, estimulando a
Guerra Fria e colocando em risco a paz mundial;

d) um verdadeiro desastre ecológico, naquela região, em termos de degradação do meio
ambiente, principalmente com a destruição de poços de petróleo;

e) a reconstrução do país e a prestação de assistência às famílias iraquianas afetadas pela
guerra, com a ajuda da ONU.

32. F. I. de Vitória-ES

“... o continente africano em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em
meridianos e paralelos; 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites
naturais.”

(Martin, André R. Fronteiras e Nações. São Paulo, Contexto. 1997)

A maioria das fronteiras, no continente africano,

a) evidencia o rompimento com o passado colonial, tendo resultado de acordos diplomá-
ticos entre os países após a descolonização.

b) observou os limites naturais de antigos territórios, garantindo a coincidência geográfica
entre Estado e Nação.

c) promoveu a integração territorial, política e administrativa de povos tradicionalmente
aliados e culturalmente identificados.

d) foi definida pelos colonizadores e separou povos, reuniu tribos rivais no mesmo territó-
rio, interrompeu tradicionais rotas de comércio.

e) foi definida pela ONU, para evitar disputas territoriais durante o processo de descoloni-
zação.
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33. UFRS As migrações internacionais são fluxos de populações que atravessam fronteiras
políticas, deslocando-se dos países de origem para fixar residência em outros países. O
golfo da Guiné, na costa ocidental da África, é palco de um duplo movimento migratório.
Considere esses fluxos migratórios na figura abaixo.

MIGRAÇÕES NO GOLFO DA GUINÉ
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CEANO
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Os conjuntos de setas, identificados na figura acima pelos números 1 e 2 representam,
respectivamente, o
a) fluxo sazonal para áreas de plantations e o fluxo das plantations para áreas de minera-

ção.
b) fluxo do Sahel para as plantations e o fluxo das plantations para áreas petrolíferas.
c) fluxo de povos animistas para países católicos e o fluxo de católicos para ex-colônias

francesas.
d) fluxo do Sahel para áreas petrolíferas e o fluxo das áreas petrolíferas para as plantati-

ons.
e) fluxo sazonal para áreas de mineração e o fluxo de áreas de mineração para as planta-

tions.

Fonte: Adaptado de Magnoli, 1997.
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1. UFMS A população da região Centro-Oeste caracteriza-se

(01) pela existência de grandes latifúndios e de áreas de preservação, como o Pantanal, que
fazem com que a Região apresente a menor densidade demográfica do país;

(02) por apresentar uma das menores taxas de urbanização do Brasil, graças à sua impor-
tância no setor agropecuário;

(04) por apresentar grandes desigualdades na distribuição populacional, fruto de uma ocu-
pação histórica que obedeceu fatores naturais, políticos e econômicos;

(08) pelo grande crescimento registrado nas últimas décadas em relação a outras regiões,
que se deve à migração interna, além do seu crescimento vegetativo;

(16) por sua ocupação relativamente recente, uma das principais causas que fazem da
região a menos populosa do país.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

2. U.Católica Dom Bosco-MS

“O Brasil vai reforçar a segurança na divisa com a Colômbia, reequipar as Forças Armadas e
aprimorar a vigilância por satélite na região fronteiriça.”

(Folha de S.Paulo, p. 3)

Associando-se o mapa à informação
e aos conhecimentos sobre o assun-
to, pode-se afirmar que a vigilância
imposta pelo Brasil:

a) tem como objetivo impedir a in-
vasão de traficantes de drogas e de
guerrilheiros colombianos em ter-
ritório brasileiro;

b) é um procedimento normal em to-
das as fronteiras brasileiras, visan-
do salvaguardar o território naci-
onal, que enfrenta, contudo, a não-
aceitação dos colombianos;

c) está ocorrendo devido a um pedi-
do formal do Presidente da Co-
lômbia ao governo brasileiro, a fim
de acabar com as guerrilhas no
país;

d) deixa transparecer a total insegu-
rança dos países latino-americanos
para manter os limites fronteiriços, principalmente na Região Amazônica;

e) é decorrente de uma movimentação efetivada, na fronteira, pelo exército colombiano,
contra a qual o governo brasileiro achou por bem se prevenir, a fim de evitar possíveis
invasões territoriais.

Mar do Caribe

Oceano
Pacífico

COLÔMBIA

VENEZUELA

EQUADOR

PERU

BRASIL

Rio Japurá

Rio Içá
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3. U. Triângulo-MG Do litoral para o interior, pode-se dizer que o Sertão constitui a terceira
sub-região do Nordeste brasileiro. Visto por muitos como uma sub-região problemática, o
Sertão vem sendo, nos últimos anos, no entanto, uma área de expansão de importantes
projetos de agricultura irrigada, a qual em várias áreas já supera em importância econômi-
ca e social a atividade tradicional do Sertão.

Esta atividade é a(o):

a) agricultura de vazante. d) extrativismo vegetal.

b) pecuária bovina de corte. e) cultivo da carnaúba.
c) produção do coco-babaçu.

4. UFRS O mapa abaixo corresponde à área de um polêmico projeto militar de fortalecimento
das fronteiras da Região Norte do Brasil. Foi criado na metade da década de 80 e envolve uma
faixa de aproximadamente 150 quilômetros.

Fonte: Adaptado de Moreira, 1999.

Assinale a alternativa que contém o nome deste projeto:

a) Calha Norte. b) Comando Norte. c) Radam. d) Rondon. e) Sivam.

5. Univali-SC A Província Mineral de Carajás, situada no estado do Pará, considerada a
mais rica reserva de minério de ferro do mundo apresenta, na sua extensão, bilhões de
toneladas de metais, tais como: ferro, cobre, manganês, níquel, prata, ouro, alumínio, zin-
co, estanho, cromo e tungstênio.

Considerando os elementos citados e a posição que cada um ocupa na Tabela Periódica,
pode-se afirmar que:

a) O alumínio pertence à classe dos elementos representativos e apresenta configuração
final ns2 np3.

b) Ferro, cobre e zinco são metais de transição e, no estado fundamental, apresentam seus
elétrons distribuídos em quatro camadas eletrônicas.

c) O tungstênio é um semimetal, com 4 elétrons na camada de valência.

d) A prata e o ouro são metais pertencentes ao mesmo período da Tabela Periódica.

e) O níquel e o cromo são metais que, no estado fundamental, apresentam seus elétrons
distribuídos em três camadas eletrônicas.

6. UFMG O desempenho econômico do Nordeste, nos últimos anos, tem contribuído para
reduzir disparidades características dessa região frente às mais desenvolvidas do País.

Esse desempenho positivo da economia nordestina pode ser atribuído a todos os seguintes
fatores, exceto:

a) Aumento do fluxo de migrantes para outras regiões, que refletiu na elevação da renda
média da população remanescente empregada nos setores primários.

b) Diversificação das exportações agrícolas, favorecida pela introdução de novas culturas
e pela adoção de práticas de plantio mais modernas nas áreas de agricultura comercial.

c) Expansão do turismo, graças aos investimentos particulares, nacionais e estrangeiros,
beneficiados pela iniciativa pública de implantação de infra-estrutura específica.

d) Investimentos industriais recentes, bem como a consolidação de iniciativas de décadas
anteriores, que suscitaram o crescimento do setor secundário da região.
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7. U.Católica-DF Leia, a seguir, o trecho de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo
Neto, que retrata o fenômeno natural da seca e analise as afirmativas seguintes, escreven-
do V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas.

(…)
— Eu também, antigamente,
fui do subúrbio dos indigentes,
e uma coisa notei
que jamais entenderei:

5 essa gente do Sertão
que desce para o litoral, sem razão,
fica vivendo no meio da lama,
comendo os siris que apanha;
pois bem quando sua morte chega,

10 temos de enterrá-los em terra seca.
— Na verdade, seria mais rápido
e também muito mais barato
que os sacudissem de qualquer ponte
dentro do rio e da morte. (…)

( ) A situação descrita no texto está ligada ao caótico processo de expansão da urbani-
zação e à dificuldade de crescimento econômico de vastas áreas do país.

( ) Localizado em sua maior parte na zona Intertropical, com domínio de climas quen-
tes e úmidos, cerca de 90% do território brasileiro recebe chuvas que variam entre
1000 mm e 3000 mm anuais. A única grande área que foge a este padrão é o sertão
nordestino que ocupa cerca de 10% do território nacional.

( ) Na atualidade, os problemas de abastecimento de água no Brasil ainda estão restritos
a poucas áreas e decorrem da irregularidade das precipitações, caso do Sertão nor-
destino, ou da combinação entre crescimento exagerado de consumo e a degradação
ambiental dos mananciais, caso de São Paulo.

( ) As causas das migrações, da miséria e da pobreza da população do Nordeste são
naturais e não sociais e políticas.

( ) Na Zona da Mata, área tradicionalmente ocupada pela agroindústria da cana-de-açú-
car e considerada a área mais rica do Nordeste, a situação de desnutrição é grave. É
nessa região que vamos encontrar as pessoas que vivem na lama (linha 07) e sobrevi-
vem da caça de crustáceos nos mangues de Recife e de outras regiões do Nordeste.

8. U. Triângulo-MG

PESSOAS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA POR REGIÃO (%)

NORDESTE 56,4

SUL 28,0

Fonte: MAGNOLI, D. e ARAUJO, R. A Nova Geografia. São Paulo, Moderna. p.151.

A melhor situação da Região Sul, em relação à Região Nordeste, tem como um de seus
principais fatores explicativos a:

a) forte intensidade de binômio latifúndio-minifúndio.

b) reprodução nas cidades da rígida divisão de classes do meio rural.

c) integração da maior parte da população nas trocas entre o campo e a cidade.

d) economia rural baseada na monocultura e no trabalho familiar.

e) dinâmica de modernização acelerada da produção agrícola.



GEOGRAFIA - Brasil regional

IM
PR

IM
IR

Voltar

GA
BA

RI
TO

Avançar

4

9. U. F. Santa Maria-RS Observe o mapa:

DIVIDINDO O SUL EM PEDAÇOS

MATO
GROSSO

O SUL  S
PAULO

PARAGUAI

ARGENTINA

URUGUAI

Londrina

Maring

Ponta Grossa

ato Branco

Chapec

Erexim

bauriti
anaguara

oinville   

menaulu

rianlor olis

rici ma

ajes

 axias do Suul

antana do
Livramento

anta Maria

anto ngelo

orto Alegreooo

Pelotas

ndeio Grao  oo 

Foz do Igua

Uruguaiana

CEANO

TL NTICO

R ICO DE CAPRIC NIO

o metropolitana de

Extremo sul

La
go

a 
do

s 
Pa

to
s

go
a 

do
s

go
a

go
a

ag
oa

 d
Assinale a alternativa INCORRETA:

a) A área 1 difere das demais áreas do Sul porque é a única com características climáticas
tropicais e porque a sua ocupação humana e econômica ocorreu tardiamente, baseada
na cafeicultura.

b) A área 3 apresenta, atualmente, um baixo nível tecnológico, caracteriza-se por ser um
centro de atração populacional e por estar a atividade predominante centrada no setor
terciário.

c) A área 4 engloba o vale do Itajaí, o qual é considerado uma das áreas mais importantes
do Sul, em função da força de suas indústrias.

d) A área 5 possui um parque industrial que se ampliou e se diversificou nas últimas déca-
das. Esse crescimento, partindo da capital, “transbordou” para as cidades vizinhas, cri-
ando uma mancha urbana e industrial que envolve Canoas, Esteio, São Leopoldo e
Novo Hamburgo.

e) A área 6 engloba todo o centro-sul do Rio Grande do Sul e se caracteriza pelo domínio
de áreas planas recobertas por vegetação rasteiras. Tem, na Campanha Gaúcha, uma
das áreas mais importantes do extremo sul do país.

10. UFCE Considere as seguintes afirmativas sobre os aspectos sócio-econômicos da Região
Norte do Brasil.

I. Os investimentos feitos pelo Estado para desenvolver a Região Norte nos anos de
1960 a 1980 melhoraram substancialmente as condições sociais e ambientais da re-
gião.

II. O desenvolvimento da Região Norte tinha por objetivo a integração da região ao país
e a resolução da crise social gerada pelo excedente de mão-de-obra do Sul-Sudeste do
País.

III. O governo criou na Região Norte a SUDAM, Zona Franca de Manaus, Banco da
Amazônia, Projeto RADAM e uma extensa rede viária.

Sobre as afirmativas acima, pode-se considerar corretamente:

a) apenas I é verdadeira. d) apenas II e III são verdadeiras.

b) apenas I e II são verdadeiras. e) apenas III é verdadeira.

c) apenas II é verdadeira.

MAGNOLI, D.; ARBEX, JR, J. & OLIC, N. B. Conhecendo o Brasil –
Região Sul. São Paulo, Moderna, 1997. p. 22.
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11. U. F. Santa Maria-RS Observe o mapa:

Quanto à região Centro-Oes-
te, pode-se afirmar:

I. As principais áreas pasto-
ris localizam-se no panta-
nal mato-grossense e na
zona de Campo Grande,
onde os campos naturais
são de qualidade superi-
or aos do cerrado.

II. A agricultura mecanizada
é desenvolvida em Goiás,
principalmente nas áreas
de Brasília, Goiânia e
Anápolis e na parte meri-
dional do Mato Grosso do
Sul, em especial nas áre-
as de Campo Grande e de
Dourados.

III. A porção norte do Mato
Grosso caracteriza-se
pela presença do capital
especulativo. As extensas
propriedades improduti-
vas acirram os conflitos entre os grandes fazendeiros, especuladores, sem-terra, índi-
os e pequenos proprietários.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I. d) apenas II e III.

b) apenas I e II. e) I, II e III.

c) apenas III.

12. U. Salvador-BA “O processo de migrações inter-regionais que ocorreu durante toda a
nossa história, mas assumiu maior importância após 1934, com o declínio da imigração e
uma maior integração entre as diversas regiões do país, constitui um dos principais tipos
de migração.”

Baseado no texto acima e nos seus conhecimentos assinale a alternativa que caracteriza
incorretamente o processo de migração inter-regional do Brasil.

a)

b)

c)

d)

e)

Distrito Federal

Capital do estado

Agricultura/Pecu ia

Pecu ria extensiva

Extrativismo vegetal/Floresta

DÉCADA DE 90

MOREIRA, J. O Espaço Geográfico – Geografia Geral e do Brasil. 40ª Ed. São
Paulo. Ática, 1999. p. 300.

FENÔMENO

Mineração
Séculos XVII e XVIII

Expansão cafeeira
Século XIX

Extração da Borracha
Séculos XIX e XX

Cafeicultura paulista
Séculos XIX e XX

Industrialização
Século XX

REGIÃO DE REPULSÃO

Planalto Paulista
e Nordeste

Áreas de Mineração

Sudeste e Sul

Nordeste e Sul

Nordeste

REGIÃO DE ATRAÇÃO

Regiões dos atuais estados
de Minas Gerais, do Mato

Grosso e de Goiás

Vale do Paraíba, estados de
São Paulo e do Rio de

Janeiro

Amazônia

Oeste de São Paulo

Estados de São Paulo e do
Rio de Janeiro
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13. U. Triângulo-MG

As áreas I e II, no mapa acima, representam duas
zonas produtoras especializadas em dois gêneros de
agricultura de exportação. Esses dois gêneros são,
respectivamente:

a) borracha e algodão.

b) soja e arroz.

c) laranja e milho.

d) cana-de-açúcar e cacau.

e) frutas tropicais e oleaginosas.

14. UFGO O IBGE é o órgão governamental responsável pela regionalização oficial do
território brasileiro. Contudo, outras divisões, baseadas em critérios diferentes da ofi-
cial, também têm sido utilizadas, com finalidades diversas.

Considerando-se tal peculiaridade, no tocante à região Amazônica, é possível reconhecer
a existência:

( ) da Amazônia Legal, que engloba todos os Estados da Região Norte, o Mato Grosso,
o oeste do Maranhão e o extremo norte de Goiás, área de atuação da Sudam, criada
para direcionar a política de investimentos públicos para a região;

( ) da área do Projeto Polocentro, que visa à implantação de uma rede integrada de rodo-
vias, hidrovias e ferrovias, para escoamento da produção agrícola no limite setentri-
onal da região;

( ) da Grande Região Norte, que tem como limite os Estados do Acre, Amazonas, Roraima,
Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins e é utilizada como base para os levantamentos estatís-
ticos, como o censo demográfico;

( ) do Complexo Regional Prodecer, baseado na divisão do país em quatro complexos
geoeconômicos, cujos limites excluem as áreas mais modernizadas, como as zonas
metropolitanas de Manaus e Belém.

15. UFES

Observe a tabela ao lado. Ela
retrata as alterações ocorridas
na posição da mulher brasilei-
ra no período 1980-1996. Com
base nos dados contidos na ta-
bela, foram feitas as seguintes
interpretações:

I. As Regiões Centro-Oeste
e Nordeste apresentam
crescimentos semelhantes
de participação feminina.

II. A Região Nordeste é a que
apresenta menor percentual de crescimento da participação da mulher.

III. As Regiões Norte e Sul apresentam crescimentos semelhantes da participação feminina.

IV. Região Sudeste é a que apresenta maior crescimento da participação da mulher.

A alternativa que contém apenas as interpretações corretas é:

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

b) II e III. e) I, II, III e IV.

c) III e IV.

I

II

BRASIL
REGIÃO NORDESTE

Proporção de mulheres como chefes de família
1980-1996 (%)

Regiões 1980 1991 1996

Norte 12,25 15,52 18,61

Nordeste 16,58 19,46 21,92

Sudeste 14,89 18,60 21,40

Sul 12,05 16,03 18,55

Centro-Oeste 13,17 16,95 19,89

Brasil 14,65 18,12 20,21

Fonte: OLIVA, J. e GIANSANTI, R. 1999 (adaptação).
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16. UFMG Leia o texto.

“Diz-se, porém, que Minas são muitas. E, assim como a cultura, os indicadores da saúde pública
também refletem as contradições de um território vasto e marcado pelos contrastes. A despeito
de todo o desenvolvimento científico e tecnológico incorporado pelos serviços de saúde na Capi-
tal e nas cidades-pólo, os mineiros ainda morrem por males do passado. O atraso não congelou
no tempo apenas as regiões do Estado onde se verificam os piores indicadores socioeconômicos,
alastrando-se pela periferia das principais cidades mineiras, onde é reproduzido um cenário de
miséria medieval.”

Estado de Minas, 5 abr. 1998. Caderno Especial/Saúde, p. 31 (Texto adaptado)

Com base nas informações desse texto e em conhecimentos sobre o assunto, é incorreto
afirmar que:

a) a frase “os mineiros ainda morrem por males do passado” implica a idéia de que os
avanços da medicina se têm mostrado insuficientes para erradicar doenças antigas e
conhecidas.

b) a saúde pública de uma dada região constitui um indicador da qualidade ambiental e da
qualidade de vida de sua população, o qual se revela mais consistente que muitos dos
indicadores econômicos.

c) as cidades de algumas regiões de Minas Gerais, apesar do desempenho favorável dos
seus indicadores socioeconômicos, têm sido sitiadas por condições de vida até bem
pouco tempo exclusivas do norte e nordeste do Estado.

d) os problemas de saúde pública tradicionalmente observados nas regiões mais carentes
do Estado vêm sendo reproduzidos na periferia da capital mineira e dos centros urba-
nos de expressão regional.

17. U. Salvador-BA Nos anos 1969 e 1970, o Acre sofreu profundas transformações na sua
base econômica tradicional. Os seringais nativos passaram por rápido processo de desati-
vação. Muitos deles foram negociados para empresários do sul do país que eram atraídos
pela política de incentivos fiscais do governo para empreendimentos no Acre, voltados
especialmente para:

a) explorar os recursos madeireiros e implantar a pecuária extensiva de corte.

b) instalar agroindústrias e criar o pólo moveleiro de Rio Branco.

c) implantar a pecuária extensiva de corte e implementar a economia extrativa da borracha.

d) explorar os recursos madeireiros e criar o pólo moveleiro de Rio Branco.

e) implementar a economia extrativa da borracha e instalar agroindústrias.

18. UFCE Considere as seguintes afirmativas abaixo sobre a economia do Estado do Ceará:

I. O polo têxtil e de confecções do Ceará é destaque entre as indústrias de transformação.

II. O Ceará possui mais de vinte empresas calçadistas distribuídas em cidades do interior
e na capital.

III. O turismo no Ceará vem sendo desenvolvido nas cidades interioranas, caracterizan-
do-se como eminentemente rural.

Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer corretamente que:

a) apenas II é verdadeira.

b) apenas I e II são verdadeiras.

c) apenas I e III são verdadeiras.

d) apenas III é verdadeira.

e) I, II e III são verdadeiras.
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19. U. Salvador-BA Sobre a questão ambiental na Amazônia é correto afirmar:

a) As políticas de ocupação e os grandes projetos implantados na região a partir da década de
70 estimularam o uso adequado dos recursos naturais, notadamente os recursos florestais.

b) Somente a implantação de projetos de mineração promoveu a descaracterização da
paisagem natural na Amazônia causando grandes impactos ambientais.

c) Além dos efeitos nefastos das políticas de ocupação desfechadas desde os anos 70, na
Amazônia, a acelerada urbanização tem sido acompanhada de problemas sociais, sani-
tários e ambientais, que comprometem a qualidade de vida dos habitantes urbanos da
região que, na década de 1980, correspondiam a 51,6% da população.

d) A atividade madeireira constituiu-se como a menos impactante, do ponto de vista ambien-
tal, uma vez que não utiliza madeira originária do desmatamento da floresta pioneira.

e) Somente a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí promoveu impactos ambientais
que comprometeram as atividades ribeirinhas e a piscosidade do litoral paraense.

20. UFRN A partir da década de 70, o espaço amazônico passou por uma série de transforma-
ções sócio-econômicas importantes, dentre as quais citam-se:

a) a perda da importância das tradicionais migrações nordestinas em favor das migrações
de produtores rurais sulistas.

b) O crescente aumento da polarização de cidades de porte médio, em detrimento das duas
metrópoles regionais.

c) A intensa retomada da extração da borracha para exportação e o rápido aumento da
participação do setor primário na economia regional.

d) A redução do êxodo rural e a difusão de atividades agrícolas, como a cafeicultura e a
fruticultura.

21. U. E. Maringá-PR O geógrafo Aziz Ab’Sáber diz o seguinte, referindo-se à questão indí-
gena: “A idéia vitoriosa das reservas indígenas destina-se à proteção de comunidades her-
deiras da pré-história, vivendo uma proto-história incômoda, devido aos assédios de gru-
pos humanos rústicos, empurrados por capitalistas vorazes para dentro da territorialidade
indígena”. Assinale o que for correto sobre o índio e a cultura indígena no Brasil, reportan-
do-se às palavras de Ab’Sáber, quando solicitado.

(01) A população indígena brasileira sofreu quinhentos anos de extermínio sistemático,
estando presente na composição racial do povo brasileiro apenas na região Norte ou
Amazônica. O resultado da miscigenação do branco com o índio é o “caboclo”.

(02) A nação Tupi-Guarani ocupava grandes áreas na porção oeste da Amazônia e no
litoral norte do Brasil. Já a nação Cariri predominava no litoral leste, do Rio Grande
do Norte às terras baixas da Campanha Gaúcha.

(04) Empresas agropecuárias e mineradoras avançaram sobre terras indígenas na região
Norte, a partir da década de 60. Incluem-se entre os agentes de um capitalismo voraz
que invadiu os territórios dos índios.

(08) O Projeto Calha Norte prevê a instalação de bases militares ao longo das fronteiras
do extremo norte do Brasil. Tem como objetivos, dentre outros, o controle dos confli-
tos entre índios — incluídos, aqui, os Ianomâmi — garimpeiros, empresários e fa-
zendeiros, além do combate ao contrabando de ouro nas fronteiras e a defesa estraté-
gica do território nacional.

(16) Grileiros são pessoas que procuram apossar-se de terras por meio de falsa documen-
tação de propriedade. Os grileiros podem ser incluídos entre os agentes citados por
Ab’Sáber como envolvidos na questão da territorialidade indígena.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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22. U. Caxias do Sul-RS O Rio Grande do Sul possui um parque industrial diversificado. Nas
cidades de Caxias do Sul, Cruz Alta, Uruguaiana e Pelotas, é correto destacar, respectiva-
mente,

a) a indústria de bebidas, a agroindústria do trigo, a agroindústria do arroz e a indústria
alimentícia.

b) a indústria metal-mecânica, a agroindústria da soja, a agroindústria têxtil e a indústria
do pescado.

c) a indústria de bebidas, a agroindústria do fumo, a agroindústria da pecuária e a indús-
tria de fertilizantes.

d) a indústria moveleira, a agroindústria do milho, a agroindústria do arroz e a indústria
química.

e) a indústria metal-mecânica, a agroindústria da soja, a agroindústria da pecuária e a
indústria alimentícia.

23. Cefet-RJ A Região Nordeste apresenta focos de dinamismo econômico e áreas que apresentam
estruturas tradicionais.

São Luís

Teresina

Fortaleza

Natal

João
Pessoa

Recife

Maceió

Aracaju

Salvador

Juazeiro

Petrolina

MARANHÃO
CEARÁ

RIO GRANDE
DO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

PIAUÍ

SERGIPE

TO

PA

GO

MG

BAHIA

ALAGOAS

1

2

5

2

3

4

4

NORDESTE: FOCOS DE MAIOR DINAMISMO
ECONÔMICO

Com base no mapa, assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre os focos
de maior dinamismo econômico e as principais atividades neles desenvolvidas:

a) 1 – pólo têxtil e de confecções; 2 – complexo mineral-metalúrgico; 3 – moderna agri-
cultura de grãos; 4 – pólo petroquímico; 5 – pólo agroindustrial (agricultura irrigada).

b) 1 – complexo mineral-metalúrgico; 2 – moderna agricultura de grãos; 3 – pólo têxtil e
de confecções; 4 – pólo agroindustrial (agricultura irrigada); 5 – pólo petroquímico.

c) 1 – pólo petroquímico; 2 – pólo têxtil e de confecções; 3 – moderna agricultura de
grãos; 4 – complexo mineral-metalúrgico; 5 – pólo agroindustrial (agricultura irriga-
da).

d) 1 – pólo agroindustrial (agricultura irrigada); 2 – pólo têxtil e de confecções; 3 – pólo
petroquímico; 4 – pólo petroquímico; 5 –moderna agricultura de grãos.

e) 1 – pólo petroquímico; 2 – complexo mineral-metalúrgico; 3 – pólo agroindustrial (agri-
cultura irrigada); 4 – moderna agricultura de grãos; 5 – pólo têxtil e de confecções.

(In: Mundo: geografia e política internacional, out. 2000.)
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24. UFSE A ação da SUDENE na região Nordeste não se realizou de maneira uniforme em
todas as suas sub-regiões. A implantação de infra-estruturas econômicas e a ampliação de
serviços concentraram-se no espaço urbano litorâneo, mais especificamente em algumas
capitais. No caso de Sergipe pode-se destacar

a) a ampliação da indústria química e petroquímica, utilizando a infra-estrutura portuária
na capital.

b) o incentivo à criação de infra-estrutura turística no litoral sul sergipano, através da
abertura de vias de acesso.

c) a implantação de indústrias mecânicas em Estância devido à proximidade do corredor
Aracaju-Salvador.

d) a expansão da capacidade do porto flúvio-marítimo de Propriá, destinado à exportação
de frutas tropicais.

e) a construção de um entreposto de pesca em São Cristóvão, destinado ao processamento
de camarões.

25. U. E. Maringá-PR Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre o processo de ocupação e
sobre o desenvolvimento da região amazônica.

(01) As agrovilas foram criadas para funcionar como assentamentos de trabalhadores en-
volvidos na produção agrícola. Também tinham a função de atrair migrantes nordes-
tinos e absorver a população marginalizada, resultante do êxodo rural em outras re-
giões brasileiras.

(02) A Transamazônica foi planejada visando à integração da região com o Centro-Sul e o
Sudeste do Brasil. A rodovia Cuiabá-Santarém, por sua vez, efetivou a ligação entre
o Brasil Central e o Norte do País.

(04) Até a década de 80, quando o governo militar iniciou um programa de ocupação do
espaço amazônico, os recursos minerais e vegetais da região eram intensamente ex-
plorados, sem nenhum planejamento por jagunços e por outros grupos de pioneiros,
principalmente nordestinos.

(08) A instalação de usinas hidrelétricas na Amazônia resulta na inundação de grandes
áreas florestais, já que o relevo é pouco acidentado e as águas se espraiam por uma
grande extensão.

(16) Os projetos de exploração econômica, como o Projeto Jari, no Amapá, e o Projeto
Grande Carajás, no Pará, caracterizaram-se pela forte participação de capitais estran-
geiros. Através deles, extensas áreas florestais incorporaram-se à economia mundial.

(32) Os conflitos entre grileiros, posseiros e grandes proprietários de terras são comuns.
Os grupos indígenas também se envolvem em conflitos, com a invasão de suas terras
por garimpeiros. Além disso, os territórios dos índios são, muitas vezes, atravessados
por rodovias e ferrovias, que atendem aos grandes projetos de exploração econômica.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

26. Vunesp Observe o mapa, que represen-
ta os principais corredores de exporta-
ção no centro-sul brasileiro, interligan-
do vários tipos de sistemas de transpor-
tes para facilitar o escoamento da pro-
dução.

Assinale a alternativa que contém o por-
to especializado indicado com o núme-
ro 1 e seus principais produtos de expor-
tação.

a) Rio Grande: café e produtos industria-
lizados.

b) Tubarão: ferro, açúcar e carne.

c) Rio Grande: carne, cereais e soja.

d) Paranaguá: café, soja e madeira.

e) Porto Alegre: carne, cereais e açúcar.

1
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27. U. E. Maringá-PR A divisão regional oficial do Brasil, definida pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), apóia-se no critério de homogeneidade espacial com
relação a características físicas, humanas e econômicas, resultando em cinco macrorre-
giões: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que apresentam, internamente, sub-
regiões e zonas. Analisando os critérios de delimitação regional utilizados pelo IBGE, é
possível identificar que

(01) a delimitação da região Centro-Oeste apoiou-se na presença da vegetação de cerra-
dos. Por esse critério, o estado de Minas Gerais ficou excluído, por não apresentar
vegetação de cerrado.

(02) a presença do clima semi-árido na bacia do rio São Francisco foi determinante para
definir as quatro diferentes áreas ou sub-regiões do espaço nordestino: Meio-Norte,
Sertão, Litoral e Agreste.

(04) a forte presença de imigrantes europeus e orientais confere à população do Sudeste
sua unidade étnico-cultural.

(08) o domínio do clima subtropical com chuvas regulares e bem distribuídas identifica-se
com a região Sul.

(16) a significativa presença de atividades econômicas ligadas às culturas da cana-de-
açúcar, do tabaco e do cacau concorreram para caracterizar a Zona da Mata nordesti-
na.

(32) o norte do Paraná individualiza-se, dentro da região Sul, por apresentar extensas la-
vouras de café e de algodão. Essas culturas, associadas à ocorrência de solos do tipo
“terra-roxa” e à tropicalidade do clima, colocam o estado do Paraná como primeiro
produtor nacional de café e segundo de algodão.

(64) o planalto Meridional, principal unidade geomorfológica da região Sul, não é uma
unidade morfológica exclusiva dessa região, participando, também, da estruturação
do relevo no Sudeste e no Centro-Oeste brasileiros.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.

28. U. E. Maringá-PR A região Sudeste do Brasil apresenta a maior concentração espacial da
indústria no País. O triângulo formado pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte concentra um importante complexo industrial. Sobre essa reali-
dade, assinale o que for correto.

(01) A força polarizadora dessas regiões concorreu para concentrar nelas as atividades
agroindustriais do Brasil. Nas demais unidades regionais do país, essas atividades
estão praticamente ausentes tanto na escala local como nacional.

(02) O congestionamento espacial das atividades industriais nessas regiões metropolita-
nas desencadeou um processo de extravasamento do setor para outras áreas do pró-
prio Sudeste. São exemplos dessas áreas: Triângulo Mineiro e Vale do Rio Doce, em
Minas Gerais; Vale do Paraíba, em São Paulo; Baixada Campista e Zona Serrana, no
Rio de Janeiro.

(04) A existência de importantes reservas petrolíferas na baixada de Campos proporcio-
nou a energia necessária à implantação das indústrias siderúrgica e metalúrgica no
Sudeste brasileiro.

(08) Atualmente, as principais montadoras automotivas brasileiras estão migrando para as
regiões Norte e Nordeste. A presença de incentivos fiscais e de novos mercados con-
sumidores são os atrativos proporcionados pelos estados nortistas e nordestinos.

(16) Os portos de Tubarão (ES), de Santos (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) foram fatores
fundamentais para o desenvolvimento econômico do Sudeste brasileiro.

(32) A presença da Via Anchieta e da Estrada de Ferro Santos—Jundiaí, ligando a Grande
São Paulo ao porto de Santos, foram fatores importantes para a industrialização do
“ABCD Paulista”.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
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29. Vunesp Os dados apresentados a seguir correspondem aos resultados obtidos em pesquisa
realizada nos projetos de Assentamentos Oficiais das várias regiões brasileiras pela Con-
federação Nacional da Agricultura (CNA), no ano de 1996.

ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL. USUÁRIOS DE
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS NA PRODUÇÃO

AGRÍCOLA OU PECUÁRIA, EM PORCENTAGEM (1996).

Veículos, Máquinas e Porcentagem
Equipamentos Mecânicos de Usuários

Trator 17,0
Grade 3,0
Forrageira 3,0
Moto-bomba 3,0
Trilhadeira 2,0
Colheitadeira 2,0
Plantadeira 2,0
Moto-serra 2,0
Pulverizador 2,0
Distribuidor de calcário/adubo 2,0
Motor de ralar farinha 1,0
Pá de pato 1,0
Arado manual 1,0
Carretão 1,0
Semeadeira 1,0
Triturador 1,0
Debulhador de milho 1,0
Outros (com citação igual ou 5,0
inferiro a 0,5%)
Nenhum equipamento 50,0

Total 100,0

33

63
47

Sementes selecionadas
Adubos/fertilizante

Herbicidas
Inseticidas (veneno)

Vacinas/Med. veterinários
Sal mineral

Calcário
Rações

Utiliza sempre que precisa

FREQÜÊNCIA DE USO DE PRODUTOS NORMALMENTE EMPREGADOS EM ATIVIDADE
AGROPECÚARIA, EM PORCENTAGEM

Utiliza algumas vezes mas nem sempre que precisa

Não utiliza

25
18 18

38 21
16

12
21

16
20 40 60 80 1000

20
14

20
31 36

55
64
41
21
41
65
64

a) Com base nos dados da tabela, o que se pode concluir quanto ao uso de veículos, má-
quinas e equipamentos agrícolas nos projetos de assentamentos, no Brasil?

b) Considerando as informações do gráfico, o que se pode inferir sobre a produtividade
agrícola destas áreas? Justifique sua resposta.

30. Fuvest-SP Considerando o desenvolvimento econômico da Amazônia, nos últimos trinta
anos, assinale a afirmação correta.

a) A integração da Amazônia à economia nacional baseou-se nas atividades agrícolas e
minerais que promoveram o desenvolvimento sustentável da região.

b) O desenvolvimento das atividades mineradoras esteve relacionado às empresas estran-
geiras com alta capacidade de investimentos.

c) As atividades econômicas desenvolveram-se sem exigência de vultosos investimentos.

d) A abundância de água não foi aproveitada, como recurso energético, devido às baixas
altitudes regionais.

e) A inexistência de institutos de pesquisa na região comprometeu a exploração de seus
recursos minerais.
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31. Mackenzie-SP

“O BNDES planeja ressuscitar o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. Inicialmente,
nove regiões deverão ser beneficiadas com a implantação de trens em trechos com extensão entre
60 km e 200 km, ligando ao menos duas cidades de no mínimo 100 mil habitantes. A idéia é
aproveitar os trilhos ferroviários que aqui vêm sendo abandonados (…)”

(Folha de São Paulo — 07/08/2000)

Associando o texto aos conhecimentos que se têm das redes ferroviária e urbana do Brasil,
é incorreto afirmar que:

a) a implantação deverá privilegiar a fachada litorânea do país.

b) o sistema poderá integrar o litoral ao interior do país.

c) a região Sudeste oferece boas condições para a implantação.

d) a Zona da Mata Nordestina atende às exigências necessárias para a implantação.

e) o sistema poderá integrar as regiões Sudeste e Sul.

32. FGV-SP

A crise do fim dos anos 80, na indústria bélica, e do início dos anos 90, na indústria aeroespa-
cial, chocou os moradores dessa região, especialmente quando a Embraer dispensou cerca de
75% de seus funcionários. Outras empresas também sofreram o impacto da crise, mas com me-
nos intensidade.

(Adapt. Jornal O Estado de São Paulo. 30/07/2000. p. B-8.)

Identificando a região referida no texto e atualizando a situação de suas indústrias até o
final da década de 1990, pode-se afirmar que:

a) no Eixo Campinas-Sorocaba, o decréscimo significativo dos investimentos motivou o
deslocamento da maior parte das indústrias bélicas para outras regiões do país.

b) em São José dos Campos, a estagnação da indústria aeroespecial — promissora até a
década de 1980 — repercutiu na falência de vários segmentos, como o de telecomuni-
cações.

c) no Vale do Paraíba surgiram, durante a crise, pequenas e médias empresas de base
tecnológica, bem-sucedidas, favorecendo a volta de fortes investimentos na área indus-
trial e de serviços.

d) em Campinas surgiram multinacionais, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, co-
nhecidos como CPqDs, além de grandes montadoras de carros, pois a crise ampliou sua
vocação tecnológica.

e) no Eixo São José dos Campos—Taubaté, a migração dos investimentos para outras
áreas contribuiu para a estagnação da indústria aeroespacial, diminuindo sua importân-
cia no contexto econômico brasileiro.
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33. Mackenzie-SP

“O Boletim de Acompanhamento Macroeconômico que o Ministério da Fazenda acaba de di-
vulgar traz uma análise muito positiva da evolução da conjuntura econômica. O único fator de
incerteza é o resultado da balança comercial. O Boletim destaca o excelente desempenho das
exportações (…) mas aponta dois resultados negativos: o crescimento das importações de bens
intermediários e a deterioração dos termos de troca.”

(O Estado de São Paulo — 27/07/2000)

Sobre o assunto considere as seguintes afirmações:

I. Nossa produção industrial depende cada vez mais de componentes importados, como
nos casos da aeronáutica, da eletrônica e das comunicações.

II. Verifica-se atualmente uma queda acentuada dos preços dos produtos agrícolas, pro-
vocada por grande aumento da produção mundial.

III. Comparando-se com março de 1999, em julho de 2000 o preço do petróleo teve uma
elevação de cerca de 55%.

Assinale:

a) se pelo menos uma das afirmações for incorreta.

b) se todas estiverem corretas, e nenhuma delas estiver relacionada com a deterioração
dos termos de troca.

c) se todas estiverem corretas e nenhuma delas estiver relacionada com a importação de
bens intermediários.

d) se todas estiverem corretas e relacionarem-se diretamente com o texto.

e) se todas forem corretas, mas não se relacionarem diretamente com o texto.

34. Fuvest-SP O quadro abaixo apresenta algumas características de Estados brasileiros.

Estão corretas somente as características apresentadas em:

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

Estado

Maranhão

Bahia

Rio Grande do Sul

Rio Grande do
Norte

Recurso
mineral

Ouro

Bauxita

Manganês

Sal

Atividade primária

Extrativismo vegetal

Produção de tabaco e
especiarias

Produção de arroz
em terrenos inunda-
dos

Pecuária extensiva e
cana-de-açúcar

Característica
natural

Extensa planície lito-
rânea

Predomínio de planí-
cie aluvial

Recifes de arenito

Fraca nebulosidade

I.

II.

III.

IV.
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B R A S IL R E G IO N A L
1. 28

2. A

3. B

4. A

5. B

6. D

7. V-V-F-F-V

8. E

9. B

10. E

11. E

12. C

13. D

14. C-E-C-E

15. B

16. D

17. A

18. B

19. C

20. A

21. 28

22. E

23. B

24. A

25. 57

26. C

27. 88

28. 48

29. a) Os dados da tabela mostram que ainda 50%

dos assentados não utiliza nenhum equipamento agrícola, e dos que utilizam, destaca-se o
uso de tratores (17%).

b) O gráfico mostra que a maior parte dos assentados não utiliza ou faz pequeno uso de
insumos agrícolas, o que poderá levar a um menor aproveitamento do potencial das terras
e a uma menor produtividade das mesmas.

30. B

31. B

32. C

33. D

34. C

G E O G R A F IA

G
A

B
A

R
IT

O


