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GEOGRAFIA � QUESTÕES de 1 a 15
Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE
pelos candidatos aos cursos de
• Administração, Arte-Educação, Ciências Contábeis,

Ciências Econômicas, Comunicação Social, Filosofia,
Geografia, História, Letras, Pedagogia,
Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo.

Questão 1

A análise do mapa, aliada aos conhecimentos sobre
orientação e coordenadas geográficas, permite concluir:

A) O Brasil é o país mais tórrido do planeta, sendo cortado
por todos os paralelos, e está localizado, totalmente, no
hemisfério Meridional.

B) A Ásia, o mais extenso dos continentes, localiza-se ao norte
da África, está situada, astronomicamente, no hemisfério
Oriental e limita-se, ao oeste, pelo Oceano Índico.

C) A Oceania, composta por países insulares, localiza-se nos
hemisférios Oriental e Setentrional e, por ser cortada pelo
Equador, possui grandes áreas desérticas.

D) A Europa está situada nas mesmas latitudes da Ásia
Meridional, possui estações definidas, baixa amplitude
térmica e, astronomicamente, está totalmente localizada
no hemisfério Oriental.

E) O continente americano se localiza nos hemisférios Norte,
Meridional e Ocidental, ao oeste do GMT, e, devido à sua
grande expansão territorial, possui terras em baixas,
médias e altas latitudes.

Questão 2
Os elementos naturais são interdependentes.
Eles se combinam, formando uma estrutura
espacial ou um ecossistema. A modificação de
um dos elementos implica alteração do conjunto
do qual é parte integrante [estrutura], com
conseqüências imprevisíveis. (ADAS, 2004, p. 98).

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre
a estrutura da Terra e os elementos que a formam,
pode-se afirmar:

A) O efeito estufa, conseqüência da poluição atmosférica,
altera os elementos que formam os subsistemas,
modificando o clima no planeta.

B) A estrutura da Terra compõe-se de camadas, em que se
destaca a litosfera, bastante espessa e responsável pela
origem dos movimentos epirogenéticos que ocorrem na
crosta terrestre e pela instabilidade tectônica do planeta.

C) As chuvas ácidas, fenômeno provocado pelo desmatamento
posterior às queimadas, lançam dióxido de enxofre na
atmosfera, após a combustão dos vegetais, o que resulta
na acidez do solo.

D) A inversão térmica é conseqüência da ação antrópica
sobre o meio ambiente, mas ela só é sentida nos espaços
rurais, devido à prática das atividades agrárias e à
exposição dos solos.

E) A escassez de chuvas no Nordeste brasileiro é resultado
das alterações do ciclo hidrológico, provocadas pela
industrialização da região.
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INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 3
Sobre a estrutura geológica, relevo, atmosfera e
hidrografia brasileira, é correto afirmar:

A) A configuração do relevo possibilita que a MPA provoque
chuvas frontais no litoral oriental, geadas nos estados do
sul e em São Paulo e quedas de temperatura na Amazônia
Ocidental.

B) A localização do país, na sua totalidade, na zona
intertropical e nas baixas latitudes, é responsável pela sua
iluminação uniforme e pela sua biodiversidade.

C) A hidrografia é constituída, principalmente, por rios
intermitentes com regime misto, drenagem arréica e
concentração lacustre na Região Centro-Oeste.

D) Os processos de sedimentação são mais intensos do que
os processos erosivos, porque o relevo foi formado no
período Terciário.

E) Os dobramentos modernos, ao norte, e os escudos
cristalinos, ao sul, constituem a base da estrutura
geológica do país.

Questão 4

Com base na análise do mapa e nos conhecimentos
sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, é correto
afirmar que

A) I  corresponde ao domínio Amazônico, abriga a hiléia
brasileira, não apresenta variações topográficas, os solos
são predominantemente podzólicos, com horizontes
definidos, e a vegetação é mesófila.

B) II  indica os planaltos da Araucária, formados por campos
fechados, interrompidos por capões e revestidos por uma
formação vegetal homogênea, latifoliada e conífera,
tipicamente sul-americana.

C) III  abrange a região da campanha gaúcha, onde o relevo
é suavemente ondulado e os solos apresentam elevada
quantidade de areia, que os tornam suscetíveis a
processos erosivos.

D) IV  corresponde ao domínio das pradarias, região de planícies
e de depressões do Brasil Meridional, em que os solos básicos
apresentam baixa concentração de ferro e de alumínio, a
vegetação é estratificada, sendo o único ecossistema do país
que, quando desmatado, se recompõe.

E) V indica um domínio cuja estrutura geológica é constituída por
escudos cristalinos, a elevada umidade favorece a proliferação
de musgos e liquens no topo das chapadas e a vegetação
predominante é a hidrófila, com a presença de campos de
altitude, que correspondem às faixas de transição.

Questão 5
O Brasil possui ecossistemas diversificados, mas a ação
antrópica tem ameaçado essa biodiversidade. Visando
deter a degradação dos ecossistemas, foi criado o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), que, além de incorporar
outros órgãos de proteção do meio ambiente, passou a
normatizar a política ambiental do país.
Os conhecimentos sobre as unidades de preservação e a
política ambiental brasileira possibilitam afirmar que as

A) reservas extrativas localizadas nas unidades de uso
sustentável destinam-se a populações que praticam
atividades extrativas comerciais, através da utilização de
tecnologia de ponta.

B) unidades de proteção integral objetivam a preservação da
biodiversidade e a realização de pesquisas científicas.

C) áreas destinadas à criação de parques nacionais,
estaduais e municipais são de uso exclusivo de atividades
voltadas à educação ambiental.
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D) estações ecológicas são destinadas à visitação pública
e ao lazer.

E) reservas biológicas permitem, parcialmente, a ação
antrópica.

Em relação ao crescimento, à distribuição e à estrutura
etária da população brasileira, pode-se afirmar que a

A) explosão demográfica é uma realidade que pode ser
comprovada com o aumento da violência em todas as regiões.

B) distribuição heterogênea da população está relacionada
às baixas potencialidades naturais e aos solos pobres
das regiões periféricas.

Questão 6

C) população jovem, na década de 80 do século XX, era
menor que na década de 90 do mesmo século, porque
a mortalidade infantil era mais alta.

D) população apresentou uma modificação no seu perfil, no
ano 2000, devido ao aumento do número de idosos, em
conseqüência da política antinatalista, com o objetivo de
desacelerar o crescimento vegetativo.

E) tendência, para o ano de 2010, é se assemelhar ao perfil
dos países centrais, pois a transição demográfica deverá
estar concluída ou em vias de conclusão, de acordo com
as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Questão 7

A análise da tira e os conhecimentos sobre o fenômeno da urbanização permitem afirmar:
A) O predomínio das megacidades nos países centrais constitui a principal causa da insatisfação dos seus habitantes, abordada

pela tira.
B) A tira se refere ao fenômeno da conurbação, muito comum nas regiões metropolitanas brasileiras.
C) O processo de urbanização mundial foi homogêneo, apenas, na Europa, porque, nesse continente, ela ocorreu simultaneamente

em todos os países, após a Revolução Industrial.
D) A expansão da agricultura intinerante e do sistema de jardinagem, nas regiões metropolitanas mundiais e brasileiras, permite

ao homem conviver, ao mesmo tempo, com a vida campestre e a vida urbana, como ilustra a tira.
E) A rapidez com que o continente africano se urbanizou está relacionada à industrialização ocorrida no século passado, resultante

do processo de descolonização verificado no período entre-guerras e da implantação das multinacionais na maioria dos países.

Questão 8
O espaço rural brasileiro tem sofrido expressivas
transformações nas últimas décadas. Esse fato
influencia a estrutura fundiária e o processo produtivo.
Sobre essa situação, pode-se afirmar:

A) A estrutura fundiária atual favorece os conflitos entre
posseiros, grileiros e trabalhadores sem terra, pois a
reforma agrária implantada na década de 70 do século
passado só foi efetivada no Norte, em uma região
conhecida como Bico de Papagaio.

B) O predomínio dos latifúndios por exploração, os conflitos
fundiários e a prática da monocultura destinada ao
consumo interno, no Nordeste, explicam a estagnação
econômica dessa região.

C) Os incentivos fiscais, o uso de tecnologia de ponta e a
formação de cooperativas agrícolas, na década de 90 do
século passado, devolveram à cacauicultura a importância
que ela tinha no início da República e, hoje, o país é, mais
uma vez, o primeiro exportador mundial do produto e de
seu derivado, o chocolate.

D) A produção de soja, no Brasil atual, ocorre no período de
entressafra dos países do Hemisfério Norte, o que
favorece os produtores nacionais, pois esses países são
os maiores compradores da soja brasileira.

E) O trigo, trazido pelos colonizadores, encontra condições
favoráveis no norte do Paraná e, atualmente, esse Estado
é o maior exportador do produto para os países andinos
e para a Argentina.

QUESTÕES de 9 a 11
Para responder essas questões, identifique as
afirmativas verdadeiras. Em seguida, marque, na Folha
de Respostas, a alternativa que indica todas  as
afirmativas verdadeiras, de acordo com o seguinte
código:

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

Questão 10

Questão 9
A formação econômica do Brasil, ao longo de sua história,
caracterizou-se pela adoção de diferentes modelos de
desenvolvimento, como o agroexportador e o industrial
periférico.
Nesse contexto, a economia do Estado do Paraná, nas
últimas décadas, caracterizou-se

I. por possuir uma agricultura agroexportadora baseada na
monocultura, nos latifúndios de exploração e pelo uso de
mão-de-obra permanente.

II. pela decadência da cultura do café, que, na década
passada, era cultivado no sul do Estado, devido à
improdutividade dos solos e à freqüência das geadas.

III. pelo abandono da cultura tradicional, resultante da
trajetória expansiva da soja.

IV. pela ampliação do seu parque industrial e pela atuação, em
seu território, de empresas oriundas da Região Sudeste.

V. pelo crescimento industrial, que ampliou a oferta de
emprego e eliminou a economia subterrânea, comum em
muitos estados do país.

O choro durante séculos
nos seus olhos traidores pela servidão
dos homens
no desejo alimentado entre ambições
de lufadas românticas
nos batuques choro de África
nos sorrisos choro de áfrica

[...]
O choro dos séculos
onde a verdade violentada se estiola
no círculo de ferro
da desonesta força

sacrificadora dos corpos cadaverizados

Geo-
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inimiga da vida
[...]

fechada em estreitos cérebros de
máquinas de contar
na violência.
O choro de África é um sintoma

                                                        (NETO, 2006, p.163)

A partir da análise dos versos de Agostinho Neto, primeiro
presidente da República Popular de Angola, e dos
conhecimentos sobre a África, identifique as afirmativas
verdadeiras.

I. A colonização de exploração está entre os fatores
responsáveis pela situação descrita nos versos, associada
às guerras civis e às disputas étnicas.

II. A sub-região que mais se enquadra nos versos é a África
Subsaariana, uma região marcada por manifestações
religiosas, como o anemismo e o fetichismo.

III. A violência explicitada nos versos tem sua raiz na
desestruturação da economia, após a Primeira Guerra
Mundial, e nos limitados recursos naturais do Continente.

IV. Os versos destacam os problemas socioeconômicos
enfrentados pela região do Magreb, resultantes da
instabilidade política e da disputa pelos poços de petróleo
existentes, exclusivamente, nessa sub-região.

V. A pobreza do solo e a falta de rios perenes, em todo o
continente, obriga a população a êxodos constantes e
dificulta enormemente o seu desenvolvimento econômico.

Questão 11
Com base nos conhecimentos sobre o continente
asiático, identifique as afirmativas verdadeiras.

I. A Ásia teve uma industrialização clássica, com grande
desenvolvimento tecnológico, tendo como países de
destaque, no contexto mundial, o Japão, a China e os
“Tigres Asiáticos”.

Questão 12
O continente europeu apresenta uma grande
complexidade geográfica e, por razões históricas e
fisiográficas, é dividido em regiões com características
que as individualizam.
A afirmativa que apresenta características que identificam
a Europa Ocidental é a

A) Tem um clima temperado continental, uma estrutura
geológica diversificada e um elevado crescimento
demográfico.

B) É uma região populosa, mas não povoada, agrega países
com estágio de desenvolvimento bastante heterogêneo e
possui a maior amplitude térmica anual do continente.

C) É uma região povoada, mas não populosa, o relevo
apresenta baixa altimetria, principalmente na porção mais
setentrional, e sua economia é baseada nas atividades
primárias.

D) Possui um clima predominantemente temperado
oceânico, um relevo com maciços antigos e dobramentos
modernos e sua economia tem como base atividades
secundárias e terciárias.

E) Apresenta predominantemente um relevo de planície, o
litoral é pouco recortado, a expectativa de vida da
população é alta e a economia se baseia nas atividades
extrativas, com destaque para a pesca comercial.

II . A ausência de regimes ditatoriais nos países que
compõem o continente asiático, ao longo dos séculos,
contribuiu para seu grande desenvolvimento econômico.

III. A reforma agrária, a eliminação da agricultura de
jardinagem e as grandes reservas minerais foram fatores
fundamentais para o desenvolvimento econômico asiático.

IV. O continente asiático possui a estrutura geológica mais
diversificada do planeta e apresenta grande instabilidade
tectônica.

V. A Ásia sofre a influência das monções, sobretudo na
porção meridional.

Questão 13

A mensagem veiculada pela tira se relaciona com a estrutura socioeconômica brasileira e, a partir de sua análise e dos
conhecimentos sobre essa questão, pode-se afirmar que a

A) realidade satirizada pela tira é unicamente provocada pelo êxodo rural, pois a população oriunda do campo não se adapta
à vida urbana, devido a seu baixo índice de escolaridade.

B) dívida externa do país é responsável, em grande parte, pela situação ilustrada, porque o serviço dessa dívida absorve todo
o PIB, inviabilizando a implantação de projetos sociais e uma justa distribuição de renda.

C) estratificação do espaço brasileiro, a exploração imobiliária e o modelo econômico adotado são fatores que contribuem para
a exclusão social, exemplificada na tira.

D) explosão demográfica, verificada no país desde o final do século passado, fez aumentar, nas grandes cidades, o contingente
de crianças abandonadas e sem perspectivas para o futuro.

E) desigualdade social no Brasil é mais significativa que nos demais países da América Latina e o IDH é o mais baixo de
todo o continente americano.

Geo-



 

Questão 14
Com base nos conhecimentos sobre a regionalização e
as desigualdades, no Brasil, pode-se afirmar:

A) A criação das regiões socioeconômicas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) permitiu a obtenção de dados
concretos sobre as regiões e possibilitou a implantação de um
modelo de desenvolvimento que tem se mostrado eficiente,
diminuindo as desigualdades regionais.

B) O processo de regionalização permitiu a concentração do
poder público e do poder econômico, e que cada região
implantasse projetos de acordo com suas necessidades,
promovendo, conseqüentemente, uma maior justiça social.

C) A regionalização realizada nas décadas de 40, 60 e 80, do
século passado, foi baseada, exclusivamente, em critérios
geomorfológicos, razão pela qual as desigualdades
econômicas regionais não foram corrigidas.

D) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
criou, na década de 70 do século XX, a divisão
geoeconômica do país, com o objetivo de descentralizar
o parque industrial, possibilitando o desenvolvimento das
regiões periféricas.

E) A Região Sul é a que apresenta o melhor IDH do país e
possui uma agricultura familiar organizada e eficiente.

Questão 15

O Estado do Paraná
A) se situa no terceiro fuso horário do país e a leste do GMT.
B) possui clima tropical, exceto na região sul do Estado.
C) é cortado pelo Trópico de Capricórnio ao norte e faz

fronteira com estados das regiões Sul e Sudeste e com
o Mato Grosso do Sul.

D) se caracteriza por possuir o litoral mais extenso da Região
Centro-Sul, e o mais recortado, fato que explica a
preferência do Estado em utilizar o transporte marítimo
para escoar sua produção.

E) tem uma vegetação predominantemente tropófila,
estratificada e arbórea, característica de regiões que
apresentam grande amplitude térmica anual, decorrente
da localização geográfica.

 


