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Escolha  a  única  alternativa correta,  dentre as opções apresentadas, que responde ou com-
pleta cada questão, assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no Cartão de
Respostas.

PROVA DE GEOGRAFIA

22 Em uma competição de corrida de orientação, ou simplesmente orientação – esporte em que
o atleta, geralmente com um mapa e uma bússola, precisa se deslocar no terreno, passando por
alguns pontos de controle, e chegar ao final em menor tempo –, dentre os pontos que os partici-
pantes deverão encontrar, dois deles (Ponto A e Ponto B) possuem as seguintes coordenadas:

PONTO A PONTO B

LATITUDE

LONGITUDE

28°46’00”N

53°54’30”L

28°50’30”N

53°53’00”L

COO
RDE

NAD
AS

PONT
OS

Após atingirem o Ponto A, os grupos deverão seguir para o Ponto B e, para tanto seguirão na
direção

[A] oeste.             [B] leste.            [C] sudoeste.            [D] noroeste.          [E] nordeste.

23 Os jogos da próxima Copa do Mundo, na Rússia, que se iniciarem às 20 horas na cidade de
Moscou, situada três horas adiantadas em relação à hora de Greenwich, iniciar-se-ão a que horas
na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, situada no fuso 118° de longitude
oeste?

[A] 7 horas           [B] 9 horas          [C] 10 horas              [D] 12 horas           [E] 13 horas

21 “Desenvolvimento sustentável refere-se a um modelo de desenvolvimento econômico que
busca conciliar o crescimento da economia com a conservação do meio ambiente, e, ao mesmo
tempo, melhorar as condições de vida da população mundial, sobretudo da parcela mais pobre.”

Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global
é o (a)

Terra, L.; Araújo, R. – Geografia: estudos de Geografia
Geral e do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2015, p.
411.

[A] acelerado crescimento da população dos países mais pobres, elevando substancialmente o consu-
mo dos recursos naturais e a emissão de gás de efeito estufa.

[B] distribuição desigual dos recursos naturais entre as diferentes regiões do globo, acarretando o uso
espoliativo desses recursos, principalmente por parte das nações mais carentes.

[C] disseminação dos padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países mais ricos, os
quais acarretam, por exemplo, elevado consumo de recursos naturais e grande poluição do ar e dos recursos
hídricos.

[D] recusa dos países desenvolvidos e emergentes em realizar investimentos em matrizes energéticas
renováveis em virtude da baixa relação custo-benefício para o desenvolvimento econômico e tecnológico de
seus países.

[E] ausência de um consenso entre os membros da comunidade científica mundial, acerca das verda-
deiras causas do aquecimento global, as quais oscilam entre causas naturais e causas relacionadas à ação
humana no meio ambiente.
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No Brasil observa-se nítido processo de transição demográfica, especialmente nas duas úl-
timas décadas, cujos censos demográficos realizados pelo IBGE revelam

I- aumento da taxa de mortalidade infantil associado à carência dos serviços públicos es-
senciais no País.

II- estreitamento do corpo da pirâmide etária como resultado da significativa redução do
número de jovens.

III- o ingresso do Brasil no período de passagem da chamada “janela demográfica” devido
ao significativo aumento percentual da população em idade ativa no País.

IV- aumento do número de óbitos associado ao crescimento absoluto da população e ao
aumento da participação percentual de idosos no conjunto total dela.

V- redução da fecundidade, para nível inferior ao preconizado pela Organização das Nações
Unidas como taxa de reposição da população, e aumento da esperança de vida da população.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[A] I, II e IV         [B] I, III e IV          [C] I, II e V       [D] II, III e V        [E] III, IV e V

24

25
“Ao final da reunião ministerial da  Organização Mundial do Comércio (OMC), em julho de

2008, a sensação foi de desalento, como fica evidente nas palavras do Ministro das Relações Exte-
riores, Celso Amorim: ‘É uma pena, pois para qualquer observador externo […] seria inacreditável
que, depois do progresso alcançado, nós não conseguimos chegar a uma conclusão.’”

Adaptado de:  Sene , E.; Moreira, J.C. - Geografia Geral
e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2ª ed.
2v. São Paulo: Scipione, 2012, p. 230.

“Mike Froman, o representante do governo dos Estados Unidos para assuntos de comércio
internacional, escreveu um artigo publicado ontem pelo jornal ‘Financial Times’ que a agenda do
desenvolvimento da Rodada de Doha,  iniciada 14 anos atrás, deveria ser substituída, porque ela
simplesmente não produziu resultados.”

w w w 1 . f o l h a u o l . c o m . b r / m e r c a d o / 2 0 1 5 / 1 2 /
1719245_negociações.da.rodadadoha.

O fracasso atribuído por Celso Amorim e Mike Froman às sucessivas negociações acerca do
comércio internacional de commodities e de bens industrializados deveu-se, principalmente, ao
fato de que

[A] não houve consenso, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, acerca do comércio de
bens e serviços ambientalmente sustentáveis.

[B] os países desenvolvidos exigiram que os países em desenvolvimento eliminassem os subsídios
oferecidos pelos governos destes países às suas produções agrícolas, a fim de ampliar a participação de
seus próprios produtos agrícolas no comércio internacional.

[C] o tema da liberalização do comércio agrícola e de bens não agrícolas continuou a figurar como
principal entrave político nas relações de comércio entre os países desenvolvidos e os países em desenvol-
vimento.

[D] não houve consenso entre países desenvolvidos e em desenvolvimento acerca da redução das
emissões de gases de estufa e do comércio mundial dos créditos de carbono, a fim de desacelerar o
aquecimento global.

[E] ocorreu, por parte da OMC, a imposição de medidas impopulares para o equilíbrio das contas
públicas dos países subdesenvolvidos, com vistas a atenuar os efeitos da crise financeira sobre os fluxos
globais de comércio.

Leia os relatos a seguir:

26 Na Serra do Mar, na região Sudeste do Brasil, durante o verão, ocorrem deslizamentos de
terra, causando prejuízos e perdas humanas. Esses deslizamentos, em grande medida, são de-
sencadeados por intensas chuvas __________________, que decorrem do movimento ascensional
forçado da umidade oceânica, oriunda da massa de ar _______________, pelas escarpas litorâ-
neas. Ao atingir elevadas altitudes, essa massa de ar perde temperatura, provocando condensação
do vapor e consequente precipitação.

Assinale a alternativa cujos termos completam correta e respectivamente as lacunas aci-
ma:

[A] orográficas - Tropical atlântica                                    [B] frontais - Polar atlântica
[C] convectivas - Equatorial atlântica                                [D] orográficas - Polar atlântica
[E] frontais - Tropical atlântica
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29 “’Exterior próximo’ - é assim que o governo russo encara os demais Estados da CEI (Comu-
nidade de Estados Independentes).” Adaptado de: MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Mé-

dio. 1. ed. São Paulo: Atual, 2012, p.562.

Ao utilizar tal expressão, a Rússia caracteriza bem sua esfera de influência política no conti-
nente asiático. Dentre os  fatores que explicam a influência russa sobre o seu “Exterior Próximo”,
podemos destacar o (a)

I- grande dependência das economias dos países da CEI em relação ao mercado russo, des-
tino de grande parte das exportações desses países.

II- tratado de segurança coletiva assinado pelos países da CEI, que, em vigor desde 1994,
proíbe seus integrantes de participarem de alianças militares externas.

III- controle sobre a soberania política e econômica desses países e de suas reservas
energéticas situadas em pontos estratégicos para a economia russa.

 IV- identidade cultural e religiosa entre a Rússia e os demais Estados da CEI, aliada ao fato
de  ser a língua russa o idioma mais falado em todo o “Exterior Próximo”.

V- considerável dependência de praticamente todas as ex-repúblicas soviéticas da impor-
tação de produtos da indústria russa.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[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

28 Na década de 1990, a abertura da economia brasileira à concorrência internacional trouxe
uma nova configuração à economia nordestina, buscando conectar a Região Nordeste aos fluxos
de investimentos globalizados e ao mercado mundial. Nessa nova configuração, observa-se que
ocorreu

I- um redirecionamento dos investimentos para o setor de indústrias de base, com produção
destinada à exportação, incentivados pelos baixos custos da força de trabalho da Região.

II- um engajamento dos governos estaduais nordestinos em diversificar os focos de incen-
tivo ao capital para os mais diferentes setores da economia, contudo não mais com a finalidade
de  atender às necessidades do mercado do Sudeste, mas ao mercado externo.

III- o surgimento de enclaves econômicos modernos na agropecuária no oeste baiano e no
sul do Maranhão e do Piauí, onde é forte a presença das culturas mecanizadas de soja, milho,
arroz e feijão, associadas ao fluxo migratório de agricultores do sul do País.

IV- a execução de reformas estruturais no meio rural, como a reforma agrária, a qual supri-
miu a hegemonia dos grandes proprietários de terra no Sertão e contribuiu para a redução da
pobreza na Região.

V- a diversificação dos focos dos incentivos econômicos, direcionados também para o setor
de serviços no qual o turismo recebeu prioridade através da implementação de empreendimen-
tos hoteleiros.

[A] I, II e III      [B] I, III e IV       [C] I, III e V        [D] II, III e V     [E] II, IV e V

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

“A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incen-
tivos federais ou para explorar recursos minerais.”

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ed. São
Paulo: Atual, 2012, p. 310.

Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus (ZFM),
criada em 1967, sob a supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Sobre a ZFM, pode-se afirmar que

I-a implantação da ZFM consistiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era refor-
çar o poder nacional na considerada região “de fronteira”.

II-os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utilizam matérias-pri-
mas ou insumos regionais na produção industrial nessa área.

III-a balança comercial da ZFM é positiva no intercâmbio com o mercado externo, haja vista
que, com a isenção de impostos sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se,
prioritariamente, a esse mercado.

IV-na década de 1990, a política de abertura da economia nacional, com a redução das tari-
fas de importação, foi muito positiva para a ZFM, pois ampliou as vendas para o mercado interno
e propiciou o aumento do número de empregos diretos e indiretos no polo industrial amazônico.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.
[A] I e II           [B] I e III            [C] I e IV        [D] II e III              [E] II e IV

27
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31 Sabe-se que o poder global dos Estados Unidos da América (EUA) é multidimensional, ex-
pressando-se, por exemplo, nos campos econômico, financeiro e cultural. Contudo, de todas as
dimensões do poder, merecem especial destaque os campos geopolítico e militar. Quanto a estes
últimos, no que diz respeito à distribuição e ação do poder militar norte-americano pelo globo, no
início do século XXI, podemos afirmar que

I-em países europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), como é o caso da
Alemanha, da Grã-Bretanha e da Itália, situam-se grandes bases do Exército, da Marinha e da
Força Aérea norte-americana.

II-na Europa e na Ásia/Pacífico, como reflexo da Guerra Fria, estão as duas principais con-
centrações de forças dos Estados Unidos no exterior.

III-o Japão e o Vietnã se destacam como principais aliados da orla oriental asiática, onde se
situam grandes bases do Exército, da Marinha, da Força Aérea e dos fuzileiros navais dos EUA.

IV-a “guerra ao terror”, proposta no governo George W. Bush, traduziu-se, para o Oriente
Médio, no envolvimento dos EUA em dois grandes conflitos regionais, um no Iraque e outro na
Síria.

V-o Hawaí, estado norte-americano de além-mar, e a ilha de Diego Garcia funcionam como
importantes centros de operações, respectivamente, nos oceanos Pacífico e Índico.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[A] I, II e III            [B] I, II e V          [C] I, III e IV        [D] III, IV e V      [E] II, IV e V

30 “A União Europeia (UE) atrai muitos imigrantes, principalmente a porção mais rica do bloco.
Imigrantes vindos das ex-colônias europeias, em especial da África e da Ásia, procuram se esta-
belecer em suas antigas metrópoles. […] Também é significativa a imigração dos países mais
pobres do Leste Europeu para a porção mais rica da União Europeia.”

Sobre a questão imigratória na Europa, especialmente na União Europeia (UE), podemos afir-
mar que

Terra, L; Araújo, R.; Guimarães, R. Conexões: Estudos
de Geografia Geral e do Brasil, 3 ed, São Paulo: Moder-
na, 2015, p.92.

I- o Espaço Schengen, constituído, dentre outros, por todos os países que compõem a UE, foi
implantado por um acordo, em 1985, e prevê o fim do controle das fronteiras e a livre circulação de
pessoas entre os países membros.

II- a livre circulação de pessoas entre os países da UE tem se mostrado um problema, por isso
os países membros tentam impedir qualquer fluxo imigratório, uma vez que quem consegue entrar
em um dos países do bloco pode circular livremente pelos demais.

III- em virtude da imigração magrebina, uma das principais comunidades muçulmanas na UE
encontra-se na França e sua presença funciona como pretexto para campanhas políticas de  cunho
xenofóbico.

IV- do ponto de vista econômico, o fluxo de imigrantes tem impactos positivos, pois ameniza
o processo de envelhecimento da população e fornece mão de obra barata para a maioria das
funções rejeitadas pelos europeus.

V- os fluxos imigratórios têm grande impacto demográfico na UE, visto que a maior parte do
crescimento populacional do bloco não decorre do crescimento vegetativo, mas sim dos saldos
migratórios.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[A] I, II e IV            [B] I, II e V          [C] I, III e V        [D] II, III e IV      [E] III, IV e V
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  Final da Prova de Geografia

Considerando as características climáticas evidenciadas em cada climograma, podemos afir-
mar que

I-o climograma 1 refere-se a uma cidade situada no hemisfério Sul.
II-a amplitude térmica registrada no climograma 2 é maior que a registrada no climograma 1.
III-o verão é mais chuvoso do que o inverno nos dois climogramas.
IV-o climograma 1 refere-se a uma cidade com características de clima tropical típico e o

climograma 2 a uma cidade de clima tropical litorâneo.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[A] I e II                 [B] I e III              [C] I e IV      [D] II e III               [E] II e IV

32
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Observe os climogramas a seguir:
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