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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

23  No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial,  no qual se globalizam não só
os mercados, mas também a produção, a palavra de ordem é competitividade. O modelo de produ-
ção flexível que vem sendo adotado pelas empresas traz significativos reflexos não apenas nas
formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas políticas econômi-
cas dos países. Dentre esses reflexos podem-se destacar:

I- o apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia, sem interferir nas empre-
sas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população e, por
conseguinte, fomentar o consumo.

II- a implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo,
visando a reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados e em grande
quantidade.

III- a implementação do just-in-time, método de organização da produção que visa a elimi-
nar ou reduzir drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e postos de trabalho e
disponibilizando capital para novos investimentos.

IV- a disseminação, em diversos países desenvolvidos, de propostas de flexibilização da le-
gislação trabalhista, com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando, em
consequência, o enfraquecimento do movimento sindical.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.

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

22 O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem
na crosta são provocadas por forças endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado terres-
tre. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo podemos afirmar que

[A] as cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que,
exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras, como a dos Andes.

[B] o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas,
em virtude da elevada amplitude térmica diária nessas áreas.

[C] a Falha de San Andréas, provocada pelo rebaixamento da Placa de Nazca em relação à Placa do
Pacífico, é um exemplo de força endógena que atua na construção e modelagem do relevo.

[D] as planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do
relevo provocada principalmente pelo processo de sedimentação pluvial.

[E] a Dorsal Mesoatlântica resulta da expansão do assoalho oceânico devido ao movimento conver-
gente entre as Placas Africana e Sul-Americana.

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

21 “Ao longo do século XX, a demanda global de água doce dobrou a cada 20 anos. Se mantidos
os padrões de consumo atuais, em 2025 cerca de 2/3 da população mundial experimentarão es-
cassez moderada ou severa de água.”

Dentre as causas da escassez de água no mundo, podemos destacar:
I- a água doce disponível no mundo é muito inferior às necessidades de consumo atuais.
II- além dos recursos hídricos apresentarem uma distribuição geográfica muito desigual, os

países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento de água.
III- a contaminação de mananciais, o uso excessivo e o desperdício desse recurso provocam

a escassez de água para o consumo e fazem dela, em determinados locais, um recurso finito.
IV- significativas alterações no ciclo hidrológico, sobretudo nas áreas urbanas, onde a retira-

da da vegetação e a impermeabilização do solo dificultam a infiltração da água e o consequente
abastecimento dos aquíferos.

V- o uso excessivo e o desperdício desse recurso, principalmente pela atividade industrial, é
responsável pela maior parte da demanda global de água.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ª. ed. São Paulo:
Atual, 2012, p.90.
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[A] I e II            [B] I e III             [C] II e III         [D] II  e IV             [E] III e IV

As fronteiras políticas internacionais definem limites entre diferentes soberanias, contudo a
soberania do Estado não se circunscreve apenas ao território terrestre. A respeito da soberania
do Estado brasileiro, tanto em território terrestre como marítimo, pode-se afirmar que:

I- a faixa de fronteira terrestre, definida na Constituição, corresponde à área de 150 Km de
largura ao longo dos limites terrestres, e cabe aos governos de cada estado da federação execu-
tar as ações de polícia de fronteira nessa faixa.

II- o Estado brasileiro possui soberania quase que total sobre seu Mar Territorial, com exce-
ção apenas de ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros
países nessa área, conforme convenção da ONU em vigor desde 1994.

III- embora a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) esteja limitada a uma faixa de 200 milhas
náuticas de largura da costa, a plataforma continental, em diversos trechos, ultrapassa esse limi-
te, o que pode ampliar as fronteiras de exploração econômica da chamada “Amazônia Azul”.

IV- a soberania brasileira sobre a Zona Econômica Exclusiva distingue-se da soberania so-
bre o Mar Territorial, uma vez que na ZEE países estrangeiros têm completa liberdade de navega-
ção, sobrevoo e exploração dos recursos naturais da plataforma continental.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.

24 Observe o gráfico a seguir, que mostra a evolução da participação dos grupos de idade na
população brasileira no período de 1940 a 2050.

Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre a demografia brasileira, pode-se afirmar
que:

I- o aumento da participa-
ção de adultos e idosos no con-
junto total da população é fru-
to da redução do número de
óbitos.

II- a queda da proporção
de crianças no conjunto total da
população brasileira está forte-
mente relacionada às elevadas
taxas de mortalidade infantil
que assolam o País.

III- do ponto de vista
demográfico, o Brasil vive uma
fase favorável ao crescimento
econômico, pois, com a redu-
ção das taxas de natalidade,
houve uma redução da razão de
dependência, isto é,  do peso
econômico das crianças e dos
idosos sobre a população eco-
nomicamente ativa do País.

IV- ao final da década de
2030, a população brasileira
deverá parar de crescer e logo
sofrer redução, pois o número
de óbitos tenderá a ser maior
do que o número de nascimen-
tos.

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

V- a pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a ne-
cessidade de aumento do número de vagas nas escolas e de leitos hospitalares.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.
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IBGE Indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil. Disponível em
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Leia  os trechos a seguir:

“17/07/2017- Canela, Gramado e Caxias do Sul, [...] registraram o fenômeno. Frio chegou
com intensidade ao estado e temperatura deve cair ainda mais ao longo do dia.“
(https://g1.globo.com)

“31/03/2016-  Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete chegar com
tudo [...]” (https://www.dicasdegramado.com.br)

 Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de  notícias evidenciando o rigor do
inverno na região acima referida. Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de con-
templar o frio, as comidas típicas locais e têm o anseio de conhecer, ao vivo, a neve e o congela-
mento das águas em pleno Brasil. A associação de dois importantes fatores climáticos justificam
a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. São eles:

[A] latitude e altitude.             [B] maritimidade e latitude.            [C] continentalidade e maritimidade.

[D] altitude e longitude.

27

[E] correntes marítimas e massas de ar.

“Desde o início da década de 1980, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo,
a uma taxa média de 10% ao ano […]. Como consequência desse impressionante crescimento,
entre 1980 e 2010 o PIB chinês aumentou 2.810% e se tornou o segundo maior do planeta.”

Dentre os fatores associados a esse avanço econômico podem-se destacar:
I- a presença de enormes reservas de minérios e combustíveis fósseis no subsolo chinês

que concede ao País autossuficiência em termos de matéria-prima e fontes de energia e o carac-
teriza como grande exportador mundial de petróleo.

II- o modelo de economia planificada que, promovendo crescimento econômico com equili-
brada distribuição de renda, amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantes-
cos do mundo, e elimina as desigualdades sociais.

III- a liberalização econômica e os baixos custos da mão de obra, principal fator de
competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do
País.

IV- o esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de
desenvolvimento econômico e tecnológico, fazendo com que nas últimas décadas o País esteja
entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.

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

26

SENE, Eustáquio & MOREIRA, J.C. - Geografia Geral e do Brasil: Espaço
Geográfico e Globalização  (2). 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2012, p.199.

28 As  sucessivas crises no abastecimento de energia elétrica no Brasil, ocorridas nos anos de
2001 e 2009, fizeram com que o governo brasileiro investisse em projetos para a solução dos
problemas relacionados à produção e distribuição de energia elétrica no País. Dentre as principais
ações governamentais para superar essa problemática, podem-se destacar:

I- a construção de novas usinas hidrelétricas, com prioridade para as usinas de grande porte
e com grandes reservatórios, sobretudo no Sudeste, a fim de aumentar a geração de energia
elétrica na Região de maior demanda energética do País.

II- a interligação do sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões do País, de
modo a permitir o direcionamento de energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões
nos momentos de pico no consumo.

III- a expansão do parque nuclear brasileiro, visando não apenas a ampliar a oferta de ener-
gia elétrica, mas também a honrar os compromissos assumidos pelo País no Acordo de Quioto,
não obstante as polêmicas existentes em torno do programa nuclear brasileiro.

IV- a instalação de novas usinas termelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aprovei-
tando-se da abundante produção carbonífera de alto poder calorífico do País, geram energia mais
barata que a gerada pelas usinas hidrelétricas.

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

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.
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[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

Fonte: adaptado de http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/
download/arquivo/index1_pdf.shtm. Carta Topográfica Folha SF.22-
C-II-4
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A partir da análise e interpre-
tação do esquema, é correto afir-
mar que:

I- A porção norte é a mais
favorável ao emprego da mecani-
zação agrícola.

II- As menores altitudes es-
tão localizadas na porção nordeste
do esquema.

III- As encostas mais íngre-
mes e, portanto, mais sujeitas aos
processos erosivos são observa-
das à margem esquerda do rio.

IV- A jusante do rio encon-
tra-se na direção oeste do esque-
ma.

V- A distância real entre os
pontos X e Y traçados no esque-
ma é de 15 Km.

Assinale a alternativa em
que todas as afirmativas estão
corretas.

29 Observe o esquema topográfico a seguir:

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

Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencial/noticias/noticia _ visualiza.php?id_
noticia=1653&rid_pagina1>

Tendo por base as características da industrialização brasileira e considerando os dados apre-
sentados na tabela, é correto afirmar que

I- a partir da década de 1970, constata-se a perda de participação da Região Sudeste no valor
total da produção industrial do País, como reflexo direto do desvio dos investimentos empresariais
para novas localizações, longe das chamadas deseconomias de aglomeração daquela Região.

II- o significativo aumento do valor da produção industrial da Região Centro-Oeste pode ser
explicado pela migração de indústrias de bens de capital de São Paulo, em busca de vantagens eco-
nômicas de produção nessa Região.

III- empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração industrial na Região
Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, tendo em vista estarem ligadas aos centros de
pesquisas avançadas, fundamentais à garantia da competitividade nos mercados interno e externo.

IV- a indústria automobilística tem se destacado no cenário da desconcentração espacial no
País, buscando condições mais competitivas de produção, principalmente nas Regiões Norte e Nor-
deste, que apresentam menores custos de mão de obra.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.

30  Analise a tabela a seguir referente à participação das regiões brasileiras no valor da transfor-
mação industrial:
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  Final da Prova de Geografia
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[A] A área 1 refere-se à extração de ferro no Qua-
drilátero Ferrífero.

[B] Na área 2 situa-se uma das maiores reservas de
manganês do mundo, no Maciço de Urucum.

[C] Na área 3 destacam-se as imensas reservas de
bauxita.

[D] Na área 4 situam-se as maiores jazidas de ferro
do mundo, na Serra de Carajás.

[E] A área 5 refere-se ao Vale do Aço, no Planalto
das Guianas, principal área produtora de manganês no
País.

O Brasil possui destaque mundial na exportação de minérios. Os minérios de ferro, manganês
e a bauxita,  importantes matérias-primas para as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, estão
entre as principais commodities do País. A seguir estão numeradas no mapa algumas das mais
importantes áreas de extração mineral no Brasil. Assinale a alternativa que expressa a correta
relação entre o minério e a sua localização no território brasileiro.

3

4
1

2

5

“Os produtos da agricultura ocupam posição estratégica na inserção do Brasil na economia
globalizada. Atualmente o Brasil é uma grande potência agrícola […] e figura entre os principais
exportadores mundiais de uma série de commodities agrícolas”.

MAGNOLI, D.- Geografia para o Ensino Médio. 1ª ed. São Paulo: Atual, 2012, p.317.

Sobre as características da agropecuária brasileira, pode-se afirmar que:
I- com a modernização da agricultura na Região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais

foram excluídas e substituídas, na Região, pela fruticultura irrigada e pela moderna agricultura da
soja, voltadas para exportação.

II- as áreas de pastagens apresentam redução na maior parte do País, mas aumentam consi-
deravelmente nas Regiões Centro-Oeste e Norte, as quais apresentam produção de gado bovino
que já supera a produção da Região Sul do País, tradicional área de pecuária bovina.

III- a produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à Zona da Mata, já suplanta a
produção da Região Centro-Sul, pois, impulsionada pelas boas perspectivas dos biocombustíveis,
vem expandindo-se rumo ao oeste baiano e ao sul do Piauí.

IV- na agroindústria da laranja e do fumo no Centro-Sul, pequenos e médios proprietários
familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas
para as indústrias processadoras.

V-  as modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem
uma rede de estabelecimentos ligados aos setores primário, secundário e terciário da economia,
transformando a matéria-prima, animal ou vegetal, em produtos de maior valor agregado.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.

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