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PROVA DE GEOGRAFIA

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.

QUESTÕES DE GEOGRAFIA
1

Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile sofreu um terremoto de 8.8 graus na Escala Richter. Esse 
país encontra-se em uma extensa faixa da Costa Oeste da América do Sul. A causa desse e de 
outros terremotos deve-se ao fato do Chile estar situado

[A] na porção central da Placa Tectônica Sul-Americana, zona de constantes acomodações da 
litosfera.

[B] na borda ocidental da Placa Tectônica Sul-Americana, junto à Cordilheira dos Andes, dobramento
moderno formado por movimentos orogenéticos.

[C] no limite ocidental da Placa Tectônica do Pacífico, zona de grande intensidade de movimentos
orogenéticos.

[D] no limite oriental da Placa Tectônica Sul-Americana, que se afasta da Placa de Nazca, formando
grande falha geológica.

[E] no limite ocidental da Placa Tectônica de Nazca, que se movimenta em sentido contrário ao da
Placa do Pacífico, provocando epirogênese.

2
As bases das seguintes instituições econômicas multilaterais: o Fundo Monetário Internaci-

onal (FMI), que surgiu como fonte de empréstimos de curto prazo para países em crise financeira,
e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que tinha como função
original financiar os programas de reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, foram lançadas
na Conferência

[A] das Nações Unidas Sobre o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).

[B] das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento Sustentável.

[C] de Estocolmo.

[D] de Bretton Woods.

[E] de Kyoto.

3
     “(...) uma população jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é

causa, mas consequência do subdesenvolvimento.(...) Foi constatado que quanto maior a
escolaridade da mulher, menor é o número de filhos e a taxa de mortalidade infantil.”

http://www.brasilescola.com consulta em 05/04/2010

O trecho acima reflete aspectos defendidos pela teoria

[A] Reformista.

[B] Malthusiana.

[C] Neomalthusiana.

[D] Ecomalthusiana.

[E] da Explosão Demográfica.

GeoHist_Inglês _J_2011_base.pmd 21/6/2011, 09:512



Pág.3Provas de Geografia/História e Inglês – Modelo J

4
    “Nas áreas urbanas, em média, a precipitação anual é 5% superior e o número de dias de

chuva é 10% maior do que nas áreas rurais adjacentes. Além disso, as chuvas torrenciais são
mais comuns nas cidades”.

(Magnoli & Araujo, 2004, p.176).

O fenômeno descrito acima deve-se a alguns fatores comuns às grandes cidades, dentre os
quais pode ser citado:

[A] o acúmulo de praças e grandes áreas verdes na porção central das grandes cidades.

[B] o excesso de concreto, que transfere calor para o ambiente e diminui a temperatura das áreas
centrais.

[C] a elevada presença de material particulado em suspensão, contribuindo para a condensação da
água na atmosfera e precipitação de chuva.

[D] a elevada evapotranspiração nas cidades, especialmente em áreas de canais e esgotos.

[E] a presença de massas de ar frias nas áres centrais e consequente aumento da precipitação de
chuva.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

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

5        “ ... Os países emergentes hoje produzem 44% das manufaturas do planeta, ante 66% nos
países ricos. Mas o Brasil vem perdendo espaço. O País representava 10% de toda a produção
industrial das economias em desenvolvimento há 15 anos, em 1995. Dez anos depois, caiu para
7,2%.” (Jornal o Estado de São Paulo, 20/04/2010)

Dentre as razões que têm limitado um maior crescimento da participação dos produtos in-
dustrializados brasileiros no comércio mundial, podemos destacar:

I- O elevado custo de deslocamento dos produtos para exportação, por conta de carências nas
áreas de infraestrutura e logística.

II- Com exceção de alguns produtos industriais, o componente tecnológico das exportações brasilei-
ras é muito baixo, acarretando contínua queda no valor médio da tonelada exportada.

III- A cotação da moeda brasileira, fortemente desvalorizada em relação ao dólar, torna nossos
produtos pouco competitivos no comércio mundial.

IV- O fato de o Brasil concentrar seu intercâmbio externo majoritariamente com os EUA, seu maior
parceiro comercial na atualidade, limita, em muito, a participação de seus produtos em outros mercados.

Sobre as florestas pluviais tropicais podemos afirmar que6

[A] possuem amplitude térmica anual menor do que a amplitude térmica diária e, em consequência,
são caracterizadas por uma grande diversidade biológica.

[B] ocorrem em áreas de alta latitude e em domínios de elevada temperatura e umidade.

[C] se caracterizam por serem latifoliadas, decíduas e bastante estratificadas.

[D] ocorrem em áreas marcadas pela alternância sazonal entre uma estação chuvosa e uma estação
seca.

[E] por conta da elevada insolação, a vida animal nos estratos mais superiores da floresta é muito
escassa.
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7
Uma das principais dificuldades que alguns países periféricos ou semi-periféricos, como o

Brasil, encontram no mercado mundial de produtos agrícolas é

[A] a concessão de subsídios agrícolas que países como os Estados Unidos e os da União Europeia
cedem aos seus respectivos produtores.

[B] a política anti-protecionista que os países desenvolvidos adotam em relação à importação desses
produtos.

[C] o alto custo de produção de todos os seus produtos agrícolas em relação aos custos desses
produtos nos países desenvolvidos.

[D] o reduzido interesse de mercados fortes como o asiático, que apresenta baixa importação desses
produtos.

[E] a baixa produtividade agrícola apresentada por esses países, não sendo suficiente para que haja
excedente para ser exportado.

8 Sobre as reservas e a utilização dos recursos hídricos no Brasil e no Mundo, podemos afirmar
que:

I- a água doce dos rios e dos lagos de todo o planeta é responsável pela maior parte da água doce da
Terra.

II- no mundo inteiro, mais de 1,5 bilhão de pessoas dependem principalmente da água de reservas
subterrâneas para suprir suas necessidades básicas.

III- apesar de grande parte do Estado de São Paulo situar-se sobre o Aquífero Guarani, o sistema de
abastecimento do Estado não utiliza fontes subterrâneas.

IV- as calotas polares e as geleiras são as mais importantes, em termos quantitativos, reservas de
água doce de nosso planeta.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

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

9

I- as usinas hidrelétricas utilizam um recurso natural renovável, portanto não provocam impactos
ambientais que causam, por exemplo, prejuízos à flora e à fauna.

II- uma importante vantagem da produção de energia nuclear é a de que suas usinas, mantendo seu
funcionamento normal, não lançam partículas poluentes na atmosfera.

III- a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, provoca a chuva ácida, polui o ar e
destrói vegetação, dentre outros impactos.

IV- a energia eólica é uma fonte de energia ilimitada nos lugares que apresentam as condições
adequadas, mas emite poluentes no ar durante a operação.

Sobre as fontes de energia e poluição ambiental, podemos afirmar que:

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

[A] I e II        [B] I, II e IV     [C] I, III e IV         [D] II e III          [E] III e IV
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10 Com relação ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), podemos afirmar que:

I- a aproximação geopolítica entre Brasil e Argentina, que representou uma ruptura com a tradição de
rivalidade das relações entre esses dois países, foi fator determinante para o seu surgimento.

II- o Tratado de Assunção, em 1991, o constituiu formal e juridicamente e contou, além do Brasil e da
Argentina, com a participação do Paraguai e do Chile como países-membros do novo Bloco.

III- a Zona de Livre Comércio estabelecida entre os países-membros implica na adoção de uma Tarifa
Externa Comum (TEC) pelos seus integrantes.

IV- não há soberania compartilhada, de modo que cada Estado conserva a prerrogativa de impedir a
adoção de decisões com as quais não concorda.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

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

11 Assinale a alternativa que apresenta um significativo acontecimento que, a partir de 1998,
provocou uma mudança no campo da pesquisa e  extração de petróleo e de gás natural no territó-
rio brasileiro.

[A] Privatização da Petrobras

[B] Estatização da Petrobras

[C] Fim do monopólio da Petrobras

[D] Início da produção de petróleo em áreas continentais

[E] Proibição da participação das empresas estrangeiras no setor energético brasileiro

Assinale a alternativa que apresenta somente cidades que, no ano de 2000, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram classificadas como metrópoles nacionais.

12

[A] São Paulo, Rio Janeiro e Manaus

[B] Porto Alegre, Florianópolis e Recife

[C] São Paulo, Recife e Belém

[D] Fortaleza, João Pessoa e Porto Alegre

[E] Curitiba, Belo Horizonte e Salvador
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13
Sobre o mercado de trabalho e a estrutura ocupacional no Brasil, podemos afirmar que:

I- na distribuição setorial da População Economicamente Ativa por regiões, o Sudeste e o Centro-
Oeste apresentam os maiores percentuais no setor primário. A importância regional da agropecuária ajuda
a explicar esse fato.

II- o setor secundário é o mais heterogêneo de todos em função da grande diversidade de suas
atividades. Nele, a construção civil é a atividade que apresenta níveis gerais de qualificação da mão-de-
obra mais elevados.

III- entre as principais atividades do setor terciário, podemos destacar os serviços, o comércio e a
administração pública. Este setor reúne trabalhadores de níveis de qualificação e salário muito diversos.

IV- de uma maneira geral, os setores de trabalho urbano pagam salários mais elevados. A maior
qualificação da força de trabalho empregada na indústria, no comércio e nos serviços é um importante
fator para que isto ocorra.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

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

14    “O processo de urbanização é geral mas não é regionalmente uniforme. Do ponto de vista
regional, registram-se fortes diferenças no ritmo da transferência da população do meio rural
para o meio urbano”. (Magnoli & Araujo, 2005, p.184).

Sobre a urbanização brasileira podemos afirmar que:

I- graças a sua grande dinâmica industrial, a Região Sul é a segunda mais urbanizada do País.

II- as regiões que apresentam os menores níveis de urbanização são a Centro-Oeste e a Norte.

III- a urbanização do Centro-Oeste acentuou-se na segunda metade do século passado, com a
elevada concentração fundiária e com a mecanização da agricultura da soja.

IV- as desigualdades no ritmo da urbanização entre as regiões brasileiras refletem as disparidades
econômicas regionais e a inserção diferenciada de cada região na economia nacional.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

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

15 Sobre os indicadores socioeconômicos podemos afirmar que:

I- o IDH do Brasil não reflete as condições de vida vigentes no País como um todo, em virtude de este
apresentar fortes desigualdades regionais.

II- o PIB percapta é, por si só, um dado suficiente para se avaliar as condições socioeconômicas de
um país.

III- tanto a taxa de analfabetismo como o nível de instrução possuem estreita relação com o rendi-
mento (renda) da população.

IV- o cálculo do IDH baseia-se em três indicadores socioeconômicos: a expectativa de vida, o nível
de instrução e a taxa de mortalidade infantil.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

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