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GEOGRAFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Leia os comentários transcritos abaixo.

“O problema da fome no planeta não decorre da falta de alimentos, mas da falta de renda
que golpeia quase um bilhão de homens, mulheres e crianças. É plenamente possível combinar
biocombustíveis, preservação ambiental e produção de alimentos. [...]

 Daremos à produção de biocombustíveis todas as garantias sociais e ambientais”.

Discurso do Presidente Lula em 25/09/2007. [...]TEIXEIRA, Marcelo.
Reuters. http://notícias.uol.com.br/ultnot/2007/09/25/ult23u609.jhtm.

“Todas as alternativas energéticas que se estão tomando na construção de uma Arca de
Noé salvadora do sistema imperante, escamoteiam o cerne da questão. Elas, tomadas em si,
não nos salvarão do dilúvio. Dentro de dezenas de anos vão mostrar sua ineficácia o que vai
provocar a maldição da humanidade sobre a nossa geração”. Dir-se-á: “vocês foram alertados e
sabiam, mas preferiram a cegueira voluntária e a nossa perdição para garantir o curso que lhes
dava vantagens. [...]

Oxalá não ocorra no Brasil o que ocorreu na Malásia: 87% de desflorestamento, expulsões
de camponeses e terras roubadas à produção de alimentos.” Leonardo Boff em 19/01/2007.

http://www.jornaldedebates.ig.com.br/.
Acesso em 24/09/2007.

Faça o que se pede.

A) Aponte as principais fontes energéticas não-renováveis e as principais fontes energéticas renováveis utilizadas no
Brasil e no mundo.

B) Indique dois motivos para se buscar alternativas para a atual matriz energética utilizada no Brasil.

C) Indique dois motivos para se buscar alternativas para a atual matriz energética utilizada no mundo.

D) Diante do entusiasmo do Presidente Lula e da preocupação de Leonardo Boff:

 - discorra sobre um aspecto positivo e um negativo da Produção de Biocombustíveis, segundo o ponto de vista
ambiental.

 - discorra sobre um aspecto positivo e um negativo da Produção de Biocombustíveis, segundo o ponto de vista
socioeconômico.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Considere os mapas abaixo.

A partir da leitura desses mapas:

A)  Associe os impactos ambientais (Mapa 2) aos domínios morfoclimáticos (Mapa 1).

B) Explique a principal causa para a ocorrência dos impactos ambientais no domínio morfoclimático 2.

Mapa 1: Domínios morfoclimáticos brasileiro

VESENTINI, J.W. Brasil, Sociedade e Espaço: Geografia

do Brasil. São Paulo: Ática, 2000. p.273.

SIMIELLI, M.E.R. Geoatlas. São Paulo: Ática,

2000. p.89.

Mapa 2: Impactos ambientais
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TERCEIRA  QUESTÃO

Considere os grupos dos maiores e dos menores estabelecimentos rurais a seguir.

 Com base nos dados das tabelas acima, faça o que se pede.

A) Comente a principal característica da estrutura fundiária no Brasil.

B) Qual é a região em que essa característica é mais acentuada?

C) Qual é a região em que essa característica é menos acentuada?

D) Aponte os dados das tabelas que confirmam essa característica nas regiões apresentadas como respostas das
alternativas B e C.
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QUARTA  QUESTÃO

Na tira abaixo, o cartunista brasileiro Fernando Gonsales ironiza a relação que se estabelece entre os personagens
do quadrinho e a divisão do mundo em dois grandes grupos de países com interesses e características socioeconômicas
diferentes.

                    Folha de S. Paulo, Ilustrada, 04/06/2004.

Comente essa relação, indicando:

A) A divisão do mundo de que se trata os personagens da tira que representam cada grupo de países nessa divisão.

B) Duas características socioeconômicas de cada grupo desses países.

NÍQUEL NÁUSEA - Fernando Gonsales

NÃO
EXISTEM

URSOS
 NO PÓLO

SUL.

NÃO
EXISTEM

PINGÜINS
 NO PÓLO
NORTE.

MARCARAM
UM ENCONTRO NA

LINHA DO EQUADOR

A DIFÍCIL APROXIMAÇÃO
NORTE-SUL


