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QUESTÕES DE GEOGRAFIA

PROVA DE GEOGRAFIA

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

[A] Temperado Continental

[B] Temperado Marítimo/Oceânico

[C] Subtropical Úmido

[D] Temperado Mediterrâneo

[E] Temperado Semi-árido

[A] Nuclear e Carvão

[B] Hidrelétrica e Gás Natural

[C] Gás Natural e Petróleo

[D] Hidrelétrica e Petróleo

[E] Petróleo e Carvão

A escala cartográfica que se apresenta sob a forma de um segmento de reta graduado é
denominada Escala

[A] Numérica.        [B] Gráfica.          [C] Equivalente.       [D] Temática.          [E] Topográfica.

Assinale a alternativa que apresenta o clima que ocorre em latitudes de 45° a 55°, aproxima-
damente, e que se caracteriza por apresentar elevadas amplitudes térmicas anuais, invernos ri-
gorosos e precipitações anuais que variam de 500 a 1.200 milímetros.

Assinale a alternativa que ordena, de forma decrescente, a participação de cada uma das
fontes de energia em relação ao total consumido no mundo.

28 Os países desenvolvidos, de uma maneira geral, apresentam baixas taxas de crescimento
demográfico, sobretudo em função do reduzido crescimento natural que desconsidera o saldo
migratório. Com relação a esses países, é possível afirmar que

[A] apresentam taxas de fecundidade similares à da maioria dos países subdesenvolvidos.

[B] permanecem na primeira fase da transição demográfica, com baixas taxas de mortalidade e de
natalidade.

[C] apresentam taxas de fecundidade acima da taxa de reposição, ou seja, acima de 2 filhos por
mulher.

[D] vivem o auge da transição demográfica, com elevadas taxas de mortalidade e de natalidade que
justificam o baixo crescimento.

[E] a maior parte deles apresenta taxas de crescimento populacional muito baixas (geralmente inferior
a 1%), nulas ou até negativas.
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O território brasileiro está contido na Plataforma Americana, que é uma das três grandes
unidades geológicas da América do Sul. Essa Plataforma abrange três vastos escudos cristalinos.
Assinale a alternativa que apresenta esses três escudos.

[A] das Guianas, do Parnaíba e do Paraná

[B] Atlântico, Amazônico e do Parnaíba

[C] do Paraná, Brasil Central e Amazônico

[D] Brasil Central, Atlântico e das Guianas

[E] do Parnaíba, Amazônico e do Paraná

Na  configuração do deserto do Atacama, na costa do Chile e do Peru,  é crucial a ação do
seguinte fator climático:

[A] corrente marítima fria.

[B] elevada temperatura.

[C] baixa amplitude térmica.

[D] efeitos da continentalidade.

[E] baixa latitude.

31 “As migrações internacionais são um fenômeno diretamente associado à ‘era industrial’.”

(Magnoli, p.464, 2005)
Considerando a frase acima, leia as afirmativas a seguir:

 I – Durante o século XIX, a Europa foi a mais importante zona de repulsão demográfica do
globo.

 II – Atualmente, a União Europeia, em sua totalidade, configura a maior zona de atração de
fluxos migratórios do mundo.

 III – Grande parte das migrações internacionais da atualidade tem causas econômicas.

 IV – No atual período de globalização, assim como o capital, os fluxos migratórios fluem sem
empecilhos através das fronteiras nacionais.

 V – A África do Sul, importante economia industrial da África, é um país que recebe significa-
tivos fluxos migratórios de fundo econômico do continente.

 Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[A] II e IV

[B] IV e V

[C] I, II e III

[D] I, III e V

[E] II, III e V
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“A guerra da concorrência tem início quando os empresários industriais tomam as decisões
relativas à localização das suas fábricas”.

                                                                                                              ( Magnoli & Araújo, p.142, 2005)

Sobre a localização industrial, ao longo dos últimos séculos, leia as alternativas a seguir:

I – Nas últimas décadas do século XX, estabeleceu-se uma nova lógica mundial de localiza-
ção industrial: a produção em larga escala, com elevada automação, é realizada nos países de-
senvolvidos e as indústrias de tecnologia de ponta concentram-se nos países subdesenvolvidos,
onde a mão-de-obra é mais barata.

II – Com a Revolução Tecnológica ou Informacional, as grandes indústrias deixaram de ter o
espaço local e regional como principal base de produção, ultrapassando as fronteiras nacionais.

III – Ao longo do século XX, acentuou-se o processo de concentração industrial, em
consequência da crescente elevação dos custos de transferência de matéria-prima e de produtos
industrializados.

IV – Nos países desenvolvidos, as antigas concentrações industriais vêm perdendo terreno
para as novas regiões produtivas, as quais são marcadas pela presença de centros de pesquisa e
de universidades.

V – As economias de aglomeração presentes nas grandes metrópoles mundiais reforçam a
tendência, cada vez maior, de concentração espacial da indústria.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

[A] I e II

[B] I e V

[C] II e IV

[D] II, III e IV

[E] III, IV e V

As consequências do fenômeno El Niño ocorrem de forma diferenciada sobre o espaço brasi-
leiro. Em algumas áreas, ocorrem chuvas acima da média histórica, enquanto em outras a quanti-
dade de chuvas diminui. Há outras áreas, entretanto, que não sofrem os efeitos desse fenôme-
no, mantendo as mesmas médias históricas.

Sobre os efeitos do El Niño nas chuvas sobre o território brasileiro, podemos afirmar que esse
fenômeno

[A] intensifica as chuvas na Amazônia e provoca estiagem prolongada na Região Sul.

[B] mantém as chuvas com as mesmas médias históricas nas Regiões Sul e Sudeste.

[C] provoca precipitações acima da média na Região Sul, com enchentes e inundações anormais
durante o verão.

[D] acarreta chuvas abaixo da média no Sertão nordestino e chuvas acima da média em toda a
Amazônia.

[E] provoca grande estiagem na Região Sul e eleva as médias pluviométricas na Região Nordeste.
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I – conseguiu melhorar a produtividade e reduzir as quebras de safra causadas por enchen-
tes ou pragas.

II – ampliou o emprego intensivo de trabalho humano, reduzindo drasticamente o êxodo
rural.

III – deflagrou processos de valorização das terras e de concentração fundiária.

IV – incentivou a policultura e a difusão de práticas tradicionais da agricultura de subsistên-
cia como a coivara e a rotação de terras.

V – exigiu maior capitalização dos agricultores e maior especialização da força de trabalho.

Sobre a Revolução Verde e seus efeitos na agricultura dos países subdesenvolvidos, pode-
mos afirmar que

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

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

“O Mundo passa por um processo de rápida urbanização. Em 1950, menos de 30% da popu-
lação global vivia em cidades. (...) Enquanto cerca de 730 milhões de pessoas viviam em zonas
urbanas em 1950, agora são mais de 3,3 bilhões. Como podemos explicar essas cifras dramáticas?
(...)”

Fonte: António Guterres. Deslocamentos urbanos: um fenômeno global. Folha de S. Paulo, 21/03/2010

Considerando o texto acima e as características do processo de urbanização no mundo sub-
desenvolvido, podemos afirmar que

[A] na América Latina, esse processo iniciou-se na última década, acompanhando a modernização
econômica da região.

[B] na África subsaariana, a população é predominantemente urbana em virtude do grande número de
refugiados que vão em direção às cidades.

[C] a América Latina abriga países que estão entre os mais urbanizados do mundo subdesenvolvido,
fato explicado, dentre outros motivos, pela repulsão da força de trabalho do campo.

[D] o grande número de imigrantes estrangeiros no Brasil tem sido o principal fator responsável pelo
crescimento urbano registrado nas últimas décadas.

[E] a urbanização avança lentamente no mundo subdesenvolvido, pois a imensa maioria de sua
população já vive em cidades.

O Conselho de Segurança é o órgão que decide sobre temas de paz e segurança discutidos
na Organização das Nações Unidas (ONU). É composto por cinco países, que são membros per-
manentes, e por mais dez países que são membros temporários e escolhidos bienalmente.

Assinale a opção que apresenta os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança
da ONU.

[A] Brasil, Índia, Estados Unidos, Alemanha e Japão

[B] Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos

[C] Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e França

[D] Rússia, China, Alemanha, Japão e França

[E] China, Brasil, Reino Unido, Índia e Rússia
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