
 
 
VESTIBULAR DE VERÃO 2011 – GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 1 
A estrutura geológica do Brasil é constituída por bacias 
sedimentares e escudos cristalinos. Os escudos 
cristalinos originados nos períodos Arqueozoico e 
Proterozoico, apesar de não serem majoritários, são 
importantes porque apresentam grandes riquezas 
minerais, como 
A) sal gema e carvão mineral, minerais de origem 
inorgânica. 
B) calcário utilizado na fabricação de cimento. 
C) petróleo e ouro em abundância. 
D) xisto betuminoso e diamantes. 
E) ferro e manganês. 
 
 
QUESTÃO 2 
 

 
 
A área destacada no mapa caracteriza-se 
A) por sofrer uma forte atuação da MPA durante todo o 
ano e possuir um baixo índice pluviométrico. 
B) pela predominância dos climas esotéricos e das 
grandes formações vegetais aciculifoliadas. 
C) por apresentar elevadas temperaturas médias anuais 
e baixas amplitudes térmicas. 
D) pela exata coincidência de delimitação térmica com 
as linhas dos trópicos. 
E) por apresentar uma notável irregularidade térmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 3 
 

 
 
 
A análise do mapa e os conhecimentos sobre oceanos 
permitem afirmar: 
A) A corrente do Golfo, indicada no mapa por 1, é 
importante porque ameniza o clima dos países 
escandinavos. 
B) A corrente 2 é a do Labrador, que atua em todo o 
litoral ocidental da América do Sul , é uma corrente 
quente responsável pela piscosidade dos países desse 
subcontinente. 
C) A salinidade das águas oceânicas é uniforme no 
Hemisfério Sul, mas é desigual no Hemisfério Norte, 
devido à predominância das terras emersas. 
D) A região do relevo submarino mais importante 
economicamente é a pelágica, devido à abundância da 
flora, da fauna e do petróleo. 
E) O oceano maior, mais profundo e de maior 
piscosidade é o Índico, devido à atuação das correntes 
frias e à sua localização geográfica. 
 
 
QUE S TÃO 4 
Considerando-se as condições climáticas e a vegetação 
do Brasil, identifique as afirmativas verdadeiras. 
I. Os cerrados, nas áreas de clima tropical, ocupam 
grandes extensões e se caracterizam pelo predomínio 
das formações tropófilas. 
II. O clima predominante na porção meridional é o 
subtropical, com destaque para as formações 
aciculifoliadas. 
III.O clima na porção central do país é semiárido e são 
predominantes as formações xerófilas. 
IV. O clima da região equatorial, localizada na porção 
setentrional, é tropical, e a vegetação é do tipo mesófila. 
V. O clima predominante na porção oriental é o tropical 
de altitude, e as formações vegetais que predominam 
nessa área são as halófilas. 



A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras 
é a 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C) I, III e V. 
D) I, IV e V. 
E) II, III, IV e V. 
 
 
 QUESTÃO 5 
No ano passado, estados da Região Centro-Sul foram 
castigados por intensos temporais, que provocaram caos 
em cidades dessa área. Congestionamentos, 
alagamentos, queda na distribuição de energia, queda 
de árvores e desabamentos, que deixaram uma grande 
quantidade de famílias sem teto, foram registrados. Em 
2010, o Nordeste, acostumado a secas prolongadas, foi 
surpreendido por um volume de chuvas além do 
esperado, que resultou, também, em alagamentos e 
consequente destruição. 
Os fatores responsáveis por esse quadro estão 
relacionados 
A) à ação antrópica, unicamente, tanto no Nordeste 
quanto no Centro-Sul. 
B) à atuação do fenômeno El Niño, que elevou a 
temperatura do Oceano Índico. 
C)às mudanças climáticas registradas apenas no 
Hemisfério Sul e ao aumento do índice pluviométrico em 
todas as regiões do país, devido ao desmatamento. 
D) a os fatores de ordem natural, ao rompimento de 
barragens e à ocupação desordenada do solo. 
E) ao tipo de solo arenoso existente nas regiões 
Nordeste e 
Centro-Sul, que não absorve facilmente a água das 
chuvas. 
 
 
QUESTÃO 6 
 

 
 
Há pelo menos dois séculos, a perspectiva de uma 
explosão demográfica no planeta preocupa a 
humanidade. Em 
1798, o economista inglês Thomas Malthus vaticinou um 
mundo à beira do colapso, com gente de mais e comida 
de menos.  
(CARELLI, 2010, p. 97). 

A partir da análise do gráfico e do texto e dos 
conhecimentos sobre teorias demográficas e 
crescimento da população mundial, identifique as 
afirmativas verdadeiras. 
I. A teoria de Malthus já previa a explosão demográfica, 
todavia esta só se tornou realidade, no Hemisfério 
Setentrional, após a Terceira Revolução Industrial. 
II. A África é o continente que apresenta as mais altas 
taxas de crescimento demográfico, devido à rápida 
urbanização e à eliminação da mortalidade infantil. 
III. O Brasil já registrou altas taxas de mortalidade 
infantil, comparáveis às de países subdesenvolvidos, 
porém, atualmente, essa taxa caiu ao mesmo tempo em 
que o país escapou da superpopulação. 
IV. Dentre os fatores responsáveis pela queda da taxa de 
fecundidade no planeta, estão a urbanização e a 
inserção da mulher no mercado de trabalho. 
V. O Brasil é o único país que apresenta um declínio do 
crescimento demográfico ligado, exclusivamente, ao 
retardamento da idade dos envolvidos nas uniões 
conjugais. 
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras 
é a 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C) I, III e V. 
D) I, IV e V. 
E) II, III, IV e V. 
 
 
QUESTÃO 7 
A obsessão em ocupar os vazios demográficos e 
concretizar a unidade nacional também esteve presente 
durante os longos anos da ditadura militar (1964-1985). 
Em 1970, o general-presidente Emílio Garrastazu Médici 
sancionou um ambicioso Projeto de Integração Nacional 
(PIN), justificado pela suposta necessidade de “levar os 
homens sem terra do Nordeste para as terras sem 
homens da Amazônia”. 
 (MAGNOLI; ARAUJO, 2005, p. 97). 
A estratégia geoeconômica da ditadura militar, 
objetivando integrar o território nacional visava, 
sobretudo, 
A) aliviar os conflitos e a pressão fundiária na Região 
Nordeste. 
B) implantar a reforma agrária na Região Norte, 
eliminando assim os conflitos fundiários no país. 
C) ligar o Brasil a todas as regiões da América do Sul, 
através da rodovia Transamazônica. 
D) impedir as migrações das regiões periféricas do país 
em direção às regiões centrais. 
E) garantir a exploração sustentável da Floresta 
Amazônica. 
 
 
 
 



QUESTÃO 8 
A mudança da divisão regional, que ocorre 
periodicamente, pode ser resultado de um novo modo 
de interpretar o espaço geográfico ou das próprias 
transformações na sua organização derivadas da 
dinâmica social. 
(MAGNOLI; ARAUJO, 2005, p. 24). 

É uma característica comum a todas as regiões 
brasileiras 
A) o IDH inferior a 0,5. 
B) o uso predatório da energia eólica. 
C) o crescimento vegetativo uniforme. 
D) a industrialização clássica com uso de capital estatal. 
E) uma grande parcela do PEA atuando no setor 
terciário. 
 
 
QUESTÃO 9 
O processo de povoamento do Brasil apresentou 
características peculiares. Todavia, duas áreas com 
localização e características naturais diferentes tiveram 
na pecuária sua principal motivação. 
Essas áreas foram 
A) o Agreste nordestino e o leste do Paraná. 
B) a Zona da Mata baiana e o Meio Norte. 
C) o Oeste Paulista e o norte do Mato Grosso. 
D) o Sertão nordestino e a Campanha Gaúcha. 
E) o leste da Amazônia e o sul de Santa Catarina. 
 
 
QUESTÃO 10 
O processo de modernização subordinou a agropecuária 
às necessidades do capital urbano industrial, definindo 
novas funções para a economia rural no interior da 
economia brasileira. 
Os velhos complexos rurais que caracterizavam o 
modelo agroexportador foram substituídos pelos 
complexos agroindustriais, fortemente integrados com o 
setor industrial e financeiro. 
(MAGNOLI; ARAUJO, 2005, p. 166). 

 
Em relação ao contexto atual da economia brasileira, 
principalmente as relações agroindustriais, marque V 
nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(    ) Ocorreu uma crescente mecanização das atividades 
agrícolas, especialmente na Região Centro-Sul. 
(    ) Verificou-se uma intensa liberação da mão de obra 
rural. 
(    ) Criou-se uma forte dependência do espaço urbano 
em relação ao espaço rural. 
(    ) Eliminaram-se os conflitos entre posseiros e 
grileiros. 
(    ) Consolidou-se uma grande transformação no setor 
agropecuário, uma vez que sua função se tornou, 
unicamente, a de abastecer o mercado externo. 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 

A) F F V V V  
B) V F V F V  
C) V V F F F 
D) V F F V F 
E) F V V V F 
 
 
QUESTÃO 11 
O processo de globalização tem provocado significativas 
alterações na organização do espaço geográfico 
mundial. 
Dentre elas, pode-se destacar a 
A) fixação de barreiras para os investimentos 
estrangeiros e regulamentação do mercado de trabalho 
nos países emergentes. 
B) ampliação do mercado de trabalho, devido à 
eliminação do desemprego estrutural. 
C) rápida circulação de capitais e a valorização das 
moedas dos países periféricos. 
D) introdução de novos métodos de produção e a 
democratização da tecnologia de ponta. 
E) grande participação dos países periféricos no 
comércio internacional e nas decisões sobre a economia 
mundial. 
 
 
QUESTÃO 12 
Os países emergentes do Grupo dos Vinte (G20, nações 
mais ricas e principais emergentes), entre eles Brasi l, 
que compareceram à Cúpula de Toronto, em junho de 
2010, reivindicaram a aceleração das reformas do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), 
e uma regulação do sistema financeiro que inclui os 
paraísos fiscais. O Brasil teve uma vitória ao antecipar o 
prazo para completar a revisão das cotas do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).(MORENO, 2010). 
A vitória do Brasil, ao antecipar o prazo para completar a 
revisão de cotas do FMI, deverá possibilitar 
A) o aumento do peso das economias emergentes nas 
relações internacionais. 
B) a indicação do Brasil para escolher alguns países do 
Cone Sul para participar das próximas reuniões do G20. 
C) o estabelecimento, pelo Brasil, de novas regras que 
visem regulamentar o sistema financeiro internacional. 
D) a democratização do comércio internacional com o 
banimento definitivo do protecionismo. 
E) a participação da África, até então excluída, no 
comércio internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QUESTÃO 13 
 

 
 
A análise do mapa, associada aos conhecimentos sobre o 
Estado do Paraná permite afirmar que ele 
A) é composto por 200 municípios, que apresentam o 
mesmo IDH. 
B) se caracteriza pela ausência de diversidade étnica, em 
função da imigração europeia. 
C) se limita, na porção oriental, com a Argentina, e, na 
porção meridional, com o Paraguai. 
D) possui uma delimitação territorial baseada, na sua 
maioria, por fronteiras naturais. 
E) apresenta a mais alta expectativa de vida do país e 
uma distribuição populacional homogênea. 
 
 
QUESTÃO 14 
Com base nos conhecimentos sobre a geografia do 
Estado do Paraná, marque V nas afirmativas verdadeiras 
e F, nas falsas. 
(    ) Um intenso derrame da lava vulcânica ocorreu no 
Estado, em eras passadas, que se espalhou por uma 
extensa área e, da sua decomposição, originaram-se os 
solos de terra roxa. 
(    ) O relevo do Paraná é constituído, em sua totalidade, 
por um vasto planalto, que se inclina abruptamente em 
direção a leste. 
(    ) As cuestas existentes no Estado são formas 
resultantes da erosão regressiva, apresentam um lado 
escarpado e outro suave. 
(    ) O clima do Paraná, por ser subtropical, registra 
índices pluviométricos superiores a 2 500mm anuais, e 
as curvas isobáricas indicam que a umidade relativa do 
ar está sempre abaixo de 70%. 
(    ) O domínio geográfico da Mata da Araucária do 
Paraná coincide com regiões cujas altitudes são 
superiores a 
500m, sendo uma formação bastante devastada, cujos 
vestígios mais importantes se localizam na porção 
sudoeste do Estado. 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 

A) F F V V V 
B) V F V F V 
C) V V F F F 
D) V F F V F 
E) F V V V F 
 
 
QUESTÃO 15 
Com base nos conhecimentos sobre Curitiba, marque V 
nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(    ) O zoneamento urbano da cidade, integrado ao 
sistema de transporte, permitiu um desenvolvimento 
coeso, uma vez que todos os problemas estruturais 
enfrentados pelas demais metrópoles brasileiras foram 
sanados, nessa cidade. 
(    ) O clima de Curitiba é subtropical úmido e sua 
altitude possibilita invernos semelhantes aos de áreas 
localizadas em latitudes mais altas. 
(    ) A maior densidade populacional da cidade é 
registrada na Região Sul e seu IDH é próximo a 1. 
(    ) A industrialização de Curitiba começou com os 
imigrantes europeus, no século XIX, e seu parque 
industrial é um dos mais diversificados do país. 
(    ) A malha ferroviária de Curitiba é a mais extensa do 
país, todavia o transporte de passageiros se limita a ligar 
os municípios da região metropolitana. 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 
A) F F V V V 
B) V F V F V 
C) V V F F F 
D) V F F V F 
E) F V V V F 
 
 
GABARITO 
 

1. E 6. B 11. C 

2. C 7. A 12. A 

3. A 8. E 13. D 

4. A 9. D 14. B 

5. D 10. C 15. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VESTIBULAR DE INVERNO 2011 - GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 1 
Ocupam cerca de 75% da superfície das terras emersas e 
se caracterizam pelo fato de serem áreas de crátons, 
com tendência à concavidade. A estrutura geológica 
descrita corresponde 
A) às bacias sedimentares, em geral associadas à 
ocorrência de minerais metálicos, como o ferro, o 
alumínio e o manganês. 
B) aos dobramentos modernos, cuja formação está 
estritamente relacionada à tectônica de placas. 
C) às plataformas cobertas, que, no decorrer do tempo 
geológico, sofreram intenso processo erosivo. 
D) aos escudos cristalinos, amplamente formados por 
rochas pré-cambrianas, que se configuram como baixos 
planaltos. 
E) às bacias fanerozoicas, formadas durante as eras 
Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, onde podem ser 
encontrados os combustíveis fósseis. 
 
 
QUESTÃO 2 
 

 
 
Os conhecimentos sobre as transformações das 
paisagens climatobotânicas das áreas destacadas no 
mapa e sobre as relações sociedade x natureza 
permitem afirmar: 
A) A escassa ou inexistente rede fluvial dos desertos 
dessas latitudes está relacionada à maior necessidade de 
irrigação, o que altera o equilíbrio hídrico, sobretudo 
nos desertos frios. 
B) A presença humana, nas formações de tundra dessas 
áreas, está relacionada à extração mineral, o que vem 
deteriorando o ecossistema, formado por pequenos 
arbustos, musgos e líquens. 
C) A antiguidade e a intensidade da ocupação nas áreas 
de florestas caducifólias e de coníferas não alteraram a 
paisagem natural, por serem estas formações 
predominantemente constituídas de uma única espécie 
arbórea. 
D) Os solos dessas regiões climáticas apresentam grande 
fertilidade, a exemplo dos tchernozions, e constituem 
uma excelente pastagem natural, sendo muito utilizados 
na criação de gado. 

E) O clima mediterrâneo é seco e pontual e ocorre 
apenas em determinadas localidades, devido à expansão 
das massas de ar secas provenientes de áreas vizinhas, 
que sofreram desertificação associada a práticas 
antrópicas inadequadas. 
 
 
QUESTÃO 3 
Os conhecimentos sobre a regionalização do espaço 
brasileiro permitem afirmar: 
A) A paisagem da Região Norte é dominada pela Floresta 
Amazônica, cuja biodiversidade está representada pelo 
endemismo de todas as suas espécies vegetais 
ombrófilas e decíduas. 
B) A macrorregião que apresenta as mais altas 
densidades demográficas na zona costeira é a Nordeste, 
reforçando e reafirmando o caráter concentrador da 
urbanização devido a condicionantes históricos, políticos 
e econômicos. 
C) Os movimentos migratórios têm relação com a 
dinâmica econômica das regiões, razão pela qual a 
Região Centro-Oeste tem registrado o maior percentual 
de imigrantes em sua população devido, dentre outros 
fatores, ao crescimento do agronegócio. 
D) A Região Sul apresenta as melhores condições do país 
para instalação de hidrelétricas, em decorrência, 
principalmente, da permeabilidade dos solos de terra 
roxa e da temporalidade do regime fluvial, com duas 
estações de altas águas. 
E) A queda do movimento interno migratório em direção 
à Região Sudeste, nos dias atuais, relaciona-se, 
sobretudo, aos ecos da “década perdida”, cujas 
dificuldades produzidas pela crise econômica na região 
também resultam nas migrações de retorno. 
 
 
QUESTÃO 4 
Os padrões dominantes de produção e consumo 
causando devastação ambiental, redução dos recursos e 
uma massiva extinção de espécies. [...] Os benefícios do 
desenvolvimento não estão sendo divididos 
equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está 
aumentando. [...] 
O crescimento sem precedentes da população humana 
tem sobrecarregado o sistema ecológico e social.  
(CARTA..., 2010). 

Considerando o texto e os conhecimentos sobre a 
questão ambiental, identifique as afirmativas 
verdadeiras. 
I. A modernização sem sustentabilidade implica a 
exploração de recursos naturais até seu esgotamento, o 
que pode acarretar o agravamento das diferenças sociais. 
II. As questões ambientais têm sido negligenciadas por 
vários países em desenvolvimento, inclusive pelo Brasil, 
devido à preferência política desses países, voltada para 
a possibilidade de crescimento econômico oferecida por 
indústrias transnacionais. 



III. O tamanho e o crescimento da população, na visão 
nemalthusiana, são fatores determinantes para o 
equilíbrio ambiental, o que aponta para urgência de um 
controle populacional nos países pobres em recursos 
naturais. 
IV. O congelamento do crescimento econômico e, 
consequentemente, das desigualdades sociais vigentes 
nos países não industrializados, é a única solução para 
frear o aumento dos impactos ambientais. 
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a 
A) I e II.  
B) I e III.  
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
 
QUESTÃO 5 
Com base nos conhecimentos sobre os conflitos na 
África Subsaariana, é correto afirmar que a associação 
adequada entre o país e a causa direta do conflito em 
curso, respectivamente, está expressa na alternativa 
A) Marrocos / luta pela autonomia política. 
B) Egito / disputa pelo poder político. 
C) Tunísia / posse de território. 
D) Líbia / intervenção estrangeira em problemas 
internos. 
E) República Democrática do Congo / disputa pelas 
reservas minerais. 
 
 
QUESTÃO 6 

 
 
A alternativa que melhor expressa o sentido da charge, 
no momento atual, é a 
A) O FMI deixou de financiar o desenvolvimento da 
agricultura nos países periféricos, aumentando, assim, a 
fome e a miséria no mundo subdesenvolvido. 
B) O FMI, através de seus projetos, tem priorizado a 
redução do papel do Estado e a abertura econômica, 
deixando em segundo plano as ações que contribuem 
para eliminar as desigualdades sociais. 
C) O Fundo se desvinculou de seu objetivo inicial, que 
era socorrer, por meio de empréstimos a longo prazo, as 

sociedades cujo poder de compra fosse limitado para a 
satisfação de suas necessidades básicas. 
D) A dominação do FMI pelos Estados Unidos provocou 
o aumento das barreiras protecionistas, através da 
elevação de impostos, penalizando, sobretudo, os países 
pobres, ao dificultar suas exportações. 
E) O Fundo Monetário Internacional, por meio de novas 
diretrizes para o crescimento da economia mundial, 
pretende equacionar os problemas sociais a partir do 
combate à fome, à miséria e às altas cargas tributárias. 
 
 
QUESTÃO 7 
A justificativa para a sigla BRIC, segundo seu propositor 
original, é a dimensão do impacto da economia dos 
países que participam desse grupo na economia mundial 
e sua capacidade de moldar o futuro de outros países 
em desenvolvimento. 
Sobre os países que compõem o BRIC, assinale com V as 
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 
(  ) O Brasil é o que possui estruturas capitalistas mais 
avançadas e a sociedade mais integrada, nos planos 
linguístico, cultural, étnico e religioso. 
(  ) Os países ex-socialistas apresentam características 
autoritárias, consolidando o legado de séculos como 
Estados totalitários. 
(  ) No plano demográfico, fazem parte do BRIC os países 
mais populosos e povoados do planeta. 
(  ) A Índia e o Brasil apresentam trajetórias 
democráticas, ainda que com diferenças de 
funcionamento e de justiça social. 
(  ) A Rússia é a economia de mercado que mais se 
aproxima do padrão capitalista de organização. 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 
A) V F F F V  
B) V V F F F  
C) F V F V V 
D) V V F V F 
E) F F V V F 
 
 
QUESTÃO 8 
 

 
 
Tendo por base os conhecimentos sobre a origem e a 
evolução da DIT, pode-se afirmar que o esquema ilustra a 
A) primeira DIT entre os países industriais que 
produziam e exportavam manufaturas e as regiões 
fornecedoras de matérias-primas. 



B) divisão clássica, formada por dois conjuntos de 
países: os industrializados ou centrais e os 
industrializados semiperiféricos. 
C) nova DIT, que começou a se consolidar a partir da 
década de 70 do século passado, com o processo de 
globalização em alguns países subdesenvolvidos. 
D) DIT criada na fase do capitalismo industrial, quando 
os próprios colonos europeus estabeleciam as atividades 
produtivas na região de influência. 
E) mais nova DIT, da atual fase do capitalismo 
concorrencial e liberal, em que se verifica uma relação 
de exploração e dependência entre países. 
 
 
QUESTÃO 9 
Em relação às redes urbanas e à organização interna das 
cidades, marque com V as afirmativas verdadeiras e com 
F, as falsas. 
(    ) A tendência de desconcentração populacional e da 
formação de novas territorialidades urbanas não 
metropolitanas, no interior do Brasil, tem produzido redes 
urbanas menos densas e articuladas e pouco complexas. 
(    ) As médias cidades podem exercer papel ativo frente 
ao processo de concentração urbana, equilibrando os 
processos de polarização e freando o excessivo 
crescimento das aglomerações urbanas. 
(    ) As megacidades dos países subdesenvolvidos, por 
concentrarem elevada população residente, possuem 
maior vulnerabilidade socioambiental, indicando a 
necessidade de políticas públicas integradoras e 
complementares no aporte de recursos. 
(    ) A insegurança e o medo da violência urbana criam 
novos códigos arquitetônicos de segregação espacial a 
cargo do mercado imobiliário, como é o caso dos 
condomínios fechados e dos shoppings centers. 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 
A) V V F F  
B) F F V F  
C) F F V V 
D) V F F V 
E) F V V V 
 
 
QUESTÃO 10 
Há hoje menor proporção de crianças e maior proporção 
de idosos do que havia nas décadas anteriores; a 
estrutura etária, em rápida transformação, determina 
um novo perfil de demanda por políticas sociais. Essas 
características e tendências da dinâmica demográfica 
configuram novas questões populacionais e novo 
delineamento de prioridades. [...] O perfil demográfico 
emergente, nos países hoje em desenvolvimento, 
suscita uma nova configuração de questões sociais, e 
isso num contexto internacional de crise e 
transformação da estrutura produtiva e ocupacional. 
(PATARRA. In: ADAS, 1998, p. 488). 

Tendo por base o texto e os conhecimentos sobre a 
dinâmica demográfica mundial, é correto afirmar: 
A) A mudança no perfil demográfico, expressa pelo 
envelhecimento da população, ocorre em grande parte 
dos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, o 
que aponta para a necessidade de reorientação da 
política econômica, com a prioridade do aspecto social 
da questão. 
B) O ritmo do crescimento vegetativo da população 
mundial decresce, indicando uma tendência para o 
rejuvenescimento da população, embora a curto prazo. 
C) A dinâmica populacional em curso torna a teoria 
malthusiana definitivamente ultrapassada e revela a 
eficácia dos programas de controle de natalidade e de 
desenvolvimento agrícola, realizados pelos países 
subdesenvolvidos. 
D) A queda acentuada da taxa de mortalidade infantil, 
em razão da melhor distribuição de renda e do maior 
acesso da população a serviços de saúde e das questões 
relacionadas diretamente à melhoria das condições de 
vida, contribui para o fenômeno da longevidade. 
E) O envelhecimento da população ocorre 
simultaneamente e com a mesma rapidez em todas as 
regiões mais pobres do globo, o que significa uma 
diminuição na faixa da população economicamente ativa 
e do desemprego. 
 
 
QUESTÃO 11 
A agricultura é uma das atividades básicas da 
humanidade e provavelmente foi responsável pela 
primeira grande transformação no espaço geográfico. 
Com relação às formas de organização do espaço da 
produção agrícola, pode-se afirmar: 
A) A expansão da mecanização, na agricultura de 
jardinagem, resulta da introdução dos latifúndios na 
estrutura fundiária dos países do Sudeste Asiático. 
B)O desenvolvimento do capitalismo, no espaço rural 
latino-americano, aumentou a produtividade agrícola e 
revigorou a concentração de terras. 
C) A agricultura familiar estadunidense, estruturada com 
base na pequena propriedade, é impulsionada, 
unicamente, pela força do mercado interno. 
D) A presença de complexos industriais no Brasil é 
restrita ao Centro-Sul, devido à expansão da lavoura da 
soja, estimulada pelo desenvolvimento do 
cooperativismo, de financiamentos e da difusão de 
técnicas. 
E) O sistema de plantation, praticado nas áreas tropicais 
do globo e voltado para exportação, caracteriza-se pelo 
predomínio excessivo de técnicas de adubação, irrigação 
e terraceamento. 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 12 
Não é exagero afirmar que o espaço geográfico 
contemporâneo é resultado, em boa medida, das 
transformações promovidas pela evolução Industrial, em 
suas diferentes etapas. E o modo de vida atual é reflexo, 
direta ou indiretamente, das inovações da tecnologia 
industrial.  
(LUCCI;BRANCO; MENDONÇA. 2003, p. 79). 
 

Em relação ao processo de industrialização mundial, 
identifique as afirmativas verdadeiras. 
I. As indústrias tradicionais se instalaram em áreas que 
ofereciam a melhor combinação possível de fatores 
necessários à produção. 
II. A disponibilidade de mão de obra abundante e barata 
fundamental em Países de industrialização clássica, 
tendo em vista a grande competitividade entre as 
empresas. 
III. O desenvolvimento da industrialização da região do 
Vale do Silício, um poderoso tecnopolo, foi 
impulsionado, principalmente durante a Guerra Fria, em 
função da corrida armamentista e aeroespacial. 
IV. O setor industrial brasileiro tem sofrido forte queda 
de produção, decorrente do grande número de 
multinacionais no país e ausência da política de 
substituição de importações, o que tem resultado em 
um maior índice de desemprego, em todos os setores da 
economia. 
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a 
A) I e II.  
B) I e III.  
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV 
 
 
QUESTÃO 13 
Para a ONU, a cidade de Curitiba é um exemplo de bons 
resultados em políticas públicas voltadas para a redução 
do uso de automóveis. 
Sobre essa questão, é correto afirmar que a prefeitura 
de Curitiba 
A) desenvolveu um programa de estímulo à caminhada 
e aos trajetos por bicicleta, construindo 2,000 
quilômetros de ciclovias e calçadões. 
B) elevou o pagamento pelo licenciamento dos 
automóveis e o preço de multas, que aumentam, 
proporcionalmente, em relação ao ano de fabricação do 
veículo. 
C) construiu um sistema de linhas-tronco, com estações 
de embarque e um metrô de superfície, com ônibus 
especialmente desenhados. 
D) teve êxito em reduzir o tráfego, com a cobrança de 
pedágio por via eletrônica, das 7 horas às 17 horas. 
E) estimulou as pessoas a fazer seus trajetos urbanos 
utilizando o transporte motorizado solidário. 
 

QUESTÃO 14 
I. Estão presentes, em sua paisagem, as costas de rias, 
resultantes da penetração do mar, através de antigos 
vales fluviais. 
II. Ocupa a porção ocidental do Estado do Paraná e é 
constituído por rochas ígneas, cuja alteração formou as 
férteis terras roxas. 
 
Os conhecimentos sobre o relevo do Estado do Paraná 
permitem concluir que as afirmações I e II fazem 
referência, respectivamente, 
A) à planície litorânea e ao planalto cristalino. 
B) à depressão periférica e ao planalto paleozoico. 
C) às chapadas da bacia do Paraná e do planalto 
mesozoico. 
D) à baixada litorânea e ao planalto basáltico. 
E) à planície costeira e aos planaltos e serras do 
Atlântico sul. 
 
 
 QUESTÃO 15 
A partir dos conhecimentos referentes à matriz 
energética paranaense, é correto afirmar: 
A) O grande potencial eólico de Palmas decorre da sua 
localização próxima ao litoral e coloca o Paraná na 
liderança nacional desse tipo de energia. 
B) O programa de bioenergia visa organizar um sistema 
sustentável de produção de oleaginosas, de modo a se 
obter uma maior eficiência econômica nas propriedades 
agrícolas familiares. 
C) A construção de usinas nucleares em larga escala faz 
parte de um programa para frear o uso de fontes 
poluidoras, a exemplo do petróleo, diante da gravidade 
do aquecimento acelerado da atmosfera. 
D) O carvão mineral do tipo hulha é uma fonte de 
energia muito expressiva no Estado, pois, devido ao seu 
alto poder calorífero, atende à crescente demanda das 
termelétricas ali instaladas. 
E) Os recursos energéticos priorizados no Paraná e, 
portanto, mais utilizados são as fontes de energia 
sustentável, como a solar, com tecnologia fotovoltaica. 
 
 
GABARITO 
 

1. E 6. B 11. B 

2. D 7. D 12. B 

3. C 8. C 13. C 

4. A 9. E 14. D 

5. E 10. A 15. B 
 
 
 
 
 
 



VESTIBULAR DE VERÃO 2010 – GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 1  
Sobre as representações cartográficas e as técnicas de 
projeção, assinale a alternativa correta.  
A) Na projeção azimutal polar os paralelos, retos e 
horizontais, são projetados sobre um cilindro.  
B) Na projeção cilíndrica de Mercator as regiões de altas 
latitudes parecem distorcidas, aparentemente muito 
amplas comparativamente às regiões de baixas 
latitudes.  
C) A projeção de Peters distorce as distâncias, mas 
mantem a aparência conforme dos continentes.  
D) A projeção cônica mantem a aparência das massas 
continentais quase inalteradas, mas não permite a  
representação dos pólos.  
E) Em todas as formas de projeção a região equatorial é 
sempre representada de modo conforme, sem distorções.  
 
 
QUESTÃO 2  
Assinale a alternativa correta, com relação às grandes 
formações vegetais da América do Sul.  
A) As formações florestais são dominantes e as 
formações desérticas estão ausentes.  
B) As formações de pradarias úmidas dominam as 
regiões pampeana e patagônica.  
C) A estepe chaquenha, a tundra e a floresta de 
coníferas associam-se aos climas frios e secos.  
D) As florestas pluviais (Amazônica e Atlântica) 
recobriam, originalmente, boa parte do território 
brasileiro, respectivamente na região Norte e nos 
planaltos e serras de leste-sudeste.  
E) As formações de zonas montanhosas estão ausentes, 
devido à pouca representatividade das áreas 
montanhosas. 
 
 
QUESTÃO 3  
 No hemisfério Sul, os climas (a) tropical continental, (b) 
desértico e (c) temperado caracterizam-se, 
respectivamente, pelo seguinte:  
A) (a) verão quente e úmido e inverno seco; (b) 
temperaturas uniformemente altas no decorrer do ano 
todo e pluviosidade concentrada no verão; (c) 
pluviosidade concentrada no outono.  
B) (a) verão quente e seco e inverno úmido; (b) 
precipitações baixas e temperaturas altas; (c) 
pluviosidade uniforme.  
C) (a) verão quente e seco e inverno frio e seco; (b) 
temperaturas muito altas no verão e muito baixas no 
inverno; (c) temperaturas baixas ou amenas no verão, 
devido à alta pluviosidade.  
D) (a) inverno úmido e frio e verão quente; (b) 
pluviosidade baixa e temperaturas elevadas; (c) 
temperatura uniforme no decorrer do ano, sem 
diferenciação sazonal.  

E) (a) inverno seco e verão úmido; (b) pluviosidade 
muito baixa, em geral inferior a 250 milímetros no ano; 
(c) precipitação mais ou menos uniforme, no decorrer 
do ano e temperaturas variáveis, com quatro estações 
bem definidas.  
 
 
QUESTÃO 4  
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos 
aspectos geográficos do Segundo Planalto Paranaense e 
dos “Campos Gerais”.  
A) As cidades de Ponta Grossa, Lapa, Palmeira e 
Jaguariaíva, todas localizadas no Segundo Planalto, 
estiveram ligadas à atividade do tropeirismo.  
B) O gado que vinha do Rio Grande do Sul e ia até 
Sorocaba, para depois seguir viagem até Minas Gerais, 
atravessava o Paraná pelo Caminho do Viamão, que 
tinha boa parte do seu trajeto passando pelo Segundo 
Planalto.  
C) O Segundo Planalto é formado pela serra de São Luís 
do Purunã e é constituído por arenitos, basaltos e 
granitos.  
D) O Parque Estadual do Guartelá, cuja sede situa-se no 
Segundo Planalto Paranense, tem como atrativo o 
cânion do rio Iapó.  
E) A formação Irati, com a presença de folhelhos 
(popularmente conhecidos por “xistos”), tem 
importância econômica, devida à extração de óleo 
combustível.  
 
 
QUESTÃO 5  
 Assinale a alternativa correta a respeito da ocupação do 
oeste e do sudoeste do Paraná.  
A) A ocupação no século XIX se fez a partir da expansão 
espanhola, que vinha do litoral paranaense.  
B) Gaúchos e catarinenses migraram para o oeste e o 
sudoeste do Paraná no século XX, à procura de terras 
para o desenvolvimento de atividades agropecuárias.  
C) Cascavel, Pato Branco e Francisco Beltrão são cidades 
que guardam muitos costumes e heranças dos paulistas 
e mineiros que migraram para essas terras.  
D) O rio Iguaçu foi, durante muitos séculos, a única via de 
comunicação do oeste paranaense com a capital, Curitiba. 
E)Os chamados “sulistas”, principalmente os eslavos, 
ocuparam as terras do oeste e do sudoeste paranaense 
como posseiros, formando pequenos roçados dentro da 
mata. 
 
 
QUESTÃO 6 
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da cidade 
de Curitiba e sua região metropolitana.  
A) De todas as correntes imigratórias que se dirigiram a 
Curitiba, apenas os eslavos não estiveram presentes. Os 
alemães, os italianos e os nórdicos deixaram sua marca 
na capital paranaense.  



B) Curitiba é referência internacional em função do 
planejamento urbano da cidade. Esta, porém, apresenta 
também muitos problemas urbanos comuns às demais 
metrópoles brasileiras.  
C)O lançamento de esgotos domésticos e as atividades 
industriais comprometem a qualidade das águas de boa 
parte da hidrografia que drena a região metropolitana 
de Curitiba, como é o caso do Alto Rio Iguaçu.  
D)O município de Curitiba possui muitas áreas verdes, 
sendo exemplos o Parque Barigui e o parque conhecido 
por “Passeio Público”, no centro da cidade.  
E) Almirante Tamandaré, Colombo e Araucária são 
municípios que pertencem à Região Metropolitana de 
Curitiba.  
 
 
QUESTÃO 7  
Assinale a alternativa correta a respeito dos recursos 
hídricos no Brasil.  
A) Os terrenos cristalinos muito antigos são os principais 
responsáveis pela formação de importantes reservas 
subterrâneas de água, sendo exemplo o aquífero 
Guarani.  
B) As grandes metrópoles brasileiras são responsáveis 
pela crise da água, levando ao esgotamento das fontes 
de abastecimento devido à aridez provocada pelo efeito 
estufa.  
C) Os recursos hídricos no território brasileiro 
apresentam uma distribuição irregular: a Região Norte, 
por exemplo, contém a maior disponibilidade hídrica de 
superfície e conta com uma população pouco densa; já, 
o Nordeste, conta com limitações nas reservas hídricas 
de superfície e tem uma demanda de água importante.  
D) O moderno gerenciamento dos recursos hídricos se 
faz através de comitês de cidades, mais eficientes do 
que os programas de gestão de bacias hidrográficas.  
E) O aquífero Guarani é o único inteiramente situado no 
território brasileiro, fornecendo água do Nordeste ao Sul 
do Brasil.  
 
 
QUESTÃO 8  
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Amazônia. 
A) Os ecossistemas florestais da Amazônia apresentam 
grande biodiversidade, tanto com relação à flora como 
com relação à fauna.  
B) A massa de ar Equatorial Continental forma-se na 
Amazônia ocidental e caracteriza-se por ser quente e 
bastante úmida.  
C) Na Amazônia, o desflorestamento avança, 
geralmente, às margens das rodovias, através das 
frentes de ocupação; os enclaves de exploração mineral 
e as hidrelétricas são atividades que também geram 
desmatamento.  
D) O projeto Jarí, na Serra do Navio, tem na extração de 
ferro e manganês sua principal atividade econômica, 
além da pecuária de corte.  

E) A década de 1970 assinalou o avanço da fronteira 
agrícola através do estado do Mato Grosso, mediante 
projetos oficiais de colonização. 
 
 
QUESTÃO 9 
Assinale a alternativa correta. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) é constituído por três 
componentes:  
A) Esperança de vida ao nascer; nível educacional; 
rendimento.  
B) Controle de natalidade; expectativa de vida; 
rendimento.  
C) Poder aquisitivo; taxa de emprego; taxa de 
analfabetismo.  
D) Taxa de emprego; escolarização infantil; taxa de 
mortalidade.  
E) Taxa de mortalidade; taxa de alfabetização; 
rendimento assalariado.  
 
 
QUESTÃO 10  
 A integração econômica de vários países, culminando 
com o surgimento dos blocos econômicos 
supranacionais, responde a uma questão primordial 
colocada pela lógica capitalista. Em uma economia 
globalizada e cada vez mais competitiva, a constituição 
desses blocos visa atender  
A) o livre comércio internacional e a soberania das 
nações.  
B) a conquista de novos territórios de imigração.  
C) a soberania das nações européias frente aos países do 
Oriente Médio.  
D) o domínio político do Ocidente sobre o Oriente.  
E) a necessidade de lucros e a acumulação de capitais.  
 
 
QUESTÃO 11  
 A história da formação do povo brasileiro é marcada 
pelos fluxos migratórios e pela busca contínua da 
conquista da sobrevivência. Assinale a alternativa 
INCORRETA a respeito das razões da migração da 
população pelo território brasileiro.  
A) A instabilidade política provocada pelas guerras e 
pelos governos ditatoriais de esquerda.   
B) Um planejamento econômico nem sempre voltado 
aos interesses e necessidades da população. 
C) Atração das frentes pioneiras de ocupação agrícola.  
D) Atração exercida pelas atividades mineradoras, como 
são exemplos o ciclo do ouro, tendo por centro Minas 
Gerais, nos séculos XVII e XVIII e os garimpos da 
Amazônia, no século XX.  
E) Inconstância dos ciclos econômicos 
 
 
 
 



QUESTÃO 12  
Dentre os três setores tradicionais da economia – 
primário, secundário e terciário – um deles é 
especialmente dependente de inovações tecnológicas. A 
economia mencionada refere-se a  
A) agricultura de subsistência.  
B) indústria, com a fabricação de maquinários, 
equipamentos e instrumentos de precisão.  
C) pecuária desenvolvida na região Norte.  
D) silvicultura.  
E) produção de hortifrutigranjeiros.  
 
 
QUESTÃO 13  
Atualmente o espaço rural não sedia apenas atividades 
agrárias. Nele também se localizam outras atividades 
que vem se multiplicando nas últimas décadas. Assinale 
a alternativa INCORRETA que não exemplifica essas 
atividades.  
A) Clínicas de repouso (spas) e colônias de férias. 
B) Hotéis-fazenda, turismo rural e ecológico.  
C) Chácaras de lazer em final de semana.  
D) Conglomerados fabris que abastecem os condomínios 
localizados na área rural.  
E) Turismo de evento (workshop) e de treinamento 
empresarial, isto é, hotéis preparados para sediar 
eventos ou cursos de atualização de funcionários de 
empresas, por exemplo.  
 
 
QUESTÃO 14  
A economia rural transformou-se em fornecedora de 
matérias primas para as indústrias e para o 
abastecimento dos mercados urbanos. Para realizar essa 
função, os complexos agroindustriais organizaram-se em 
torno de cadeias produtivas. Assinale a alternativa 
correta que exemplifica a(s) função(ões) que 
complementa(m) a cadeia produtiva até o comércio 
varejista.  
A) Ensilamento.  
B) Cooperativismo.  
C) Beneficiamento e distribuição da produção.  
D) Empacotamento.  
E) Publicidade do produto. 
 
 
QUESTÃO 15  
É comum afirmar que, no Brasil, a urbanização não é 
decorrência direta da industrialização. Assinale a 
alternativa que melhor descreve por que isso ocorre.  
A) Porque a geração de empregos é maior na área rural 
do que na área urbana, não havendo, assim, a 
ocorrência da urbanização.  
B) Porque a urbanização é um fenômeno que ocorreu no 
Brasil apenas no período Colonial, não havendo, assim, 
desde essa época, o crescimento de cidades.  

C) Porque o processo de urbanização aconteceu de 
modo intenso na região Sul e atingiu os setores primário 
e terciário da economia.  
D) Porque a urbanização no Brasil ocorreu apenas com a 
remodelação de espaços públicos, tais como praças, 
avenidas e boulevares.  
E) Porque a urbanização não gerou empregos em 
número suficiente para atender ao grande êxodo rural e 
provocou, assim, desemprego e subemprego em grande 
escala nas cidades. 
 
 
GABARITO 
 

1. B 6. A 11. A 

2. D 7. C 12. B 

3. E 8. D 13. D 

4. C 9. A 14. C 

5. B 10. E 15. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VESTIBULAR DE INVERNO 2010 – GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 1  
Assinale a alternativa que NÃO tem relação com os 
diversos tipos de movimentos coletivos do solo – 
desmoronamento de terra, escoamento de lama, queda 
de barreiras – na Serra do Mar, no Sudeste do Brasil, a 
exemplo do que ocorreu em Angra dos Reis, no início do 
ano de 2010.  
A) O intemperismo químico, que causa a decomposição 
das rochas cristalinas criando um manto de material 
alterado sobre a encosta, pode favorecer a instabilidade 
do terreno.  
B) A alta porosidade dos basaltos e diabásios que 
constituem a Serra do Mar amplia o encharcamento e o 
desmoronamento da escarpa.  
C) As fortes declividades da escarpa constituem um fato 
que favorece a instabilidade do terreno, principalmente 
quando o solo se torna encharcado, com as chuvas 
intensas da estação de verão.  
D) O encharcamento do terreno, devido às intensas 
chuvas do período, deve ter contribuído para 
desestabilizar o material que recobria as vertentes, no 
episódio de Angra.  
E) As alterações provocadas pelas construções nas 
vertentes escarpadas, possivelmente afetando a 
infiltração e o escoamento normal das águas, pode 
contribuir para a instabilização do terreno ao longo da 
escarpa.  
 
 
QUESTÃO 2  
Sobre as formações vegetais campestres e abertas, no 
estado do Paraná, assinale a alternativa correta.  
A) As estepes e as pradarias paranaenses são formações 
secundárias, com predomínio de gramíneas, musgos e 
liquens, que ocupam os solos degradados pela 
agricultura.  
B) O cerrado paranaense é uma formação de estepe 
xerófila, com árvores.  
C) Os campos de Ponta Grossa e os campos de Palmas 
encontram-se, respectivamente, no Segundo Planalto  
Paranaense e no Terceiro Planalto Paranaense.  
D) Os cerrados ocorrem, no Paraná, apenas ao longo do 
litoral, ocupando as planícies arenosas.  
E) As tundras herbáceo-arbustivas ocorrem, no Paraná, 
nos picos mais elevados das serras na divisa com Santa  
Catarina. 
 
 
QUESTÃO 3  
A respeito da ação do homem sobre a atmosfera e o 
clima, pode-se afirmar que  
A) os níveis de poluição reduziram-se significativamente, 
no hemisfério Norte, na última década, em função da 
adesão das grandes nações européias e norte-
americanas ao Tratado de Kyoto.  

B) a ilha de calor é um fenômeno decorrente do efeito 
estufa, incidindo mais no mundo tropical.  
C) o efeito estufa corresponde ao acúmulo de radiação 
ultravioleta ao nível do solo, devido à rarefação da 
camada de ozônio na atmosfera.  
D) as queimadas são responsáveis pela maior parte do 
monóxido de carbono emitido, nos últimos cem anos.  
E) os gases CFC (clorofluorcarbono) foram sintetizados 
para atender à indústria de propelentes de sprays e 
outros usos industriais. Estão associados à destruição da 
camada de ozônio.  
 
 
QUESTÃO 4  
Assinale a alternativa correta sobre a hidrografia, no 
estado do Paraná.  
A) O canyon do rio Iapó, no Parque do Guartelá, 
corresponde a uma área na qual predomina a erosão 
lateral do rio, em detrimento da erosão vertical.  
B) Os rios paranaenses que correm sobre o assoalho 
basáltico formam grandes várzeas de inundação, com 
traçado meândrico, como é o caso do alto rio Ivaí.  
C) O regime de cheias dos rios paranaenses é 
predominantemente de inverno, quando a evaporação e 
a perda de água são menores e a precipitação é mais 
intensa.  
D) O relevo de planalto responsável pela existência 
frequente de desníveis do terreno e, 
consequentemente, de quedas d’água ao longo do leito 
dos rios Iguaçu e Tibagi e alguns de seus afluentes, 
favoreceu a construção de usinas hidrelétricas, no 
estado do Paraná.  
E) As cavernas e a drenagem subterrânea só ocorrem, 
no Paraná, ao longo do vale do rio Paranapanema, no 
norte do Estado. 
 
 
QUESTÃO 5  
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a gravidade e as 
direções no espaço terrestre.  
A) Uma pessoa de pé, no polo Sul, está, literalmente, de 
“cabeça para baixo”, com os pés bem plantados no solo.  
Mas o sangue não lhe sobe à cabeça devido à força de 
atração gravitacional.  
B) Quando temos o norte à nossa frente, o sul fica às 
nossas costas, o leste à nossa direita e o oeste à nossa 
esquerda.  
C) Se olharmos de frente para o sul, o nascente estará à 
nossa esquerda.  
D) Os pontos subcolaterais entre o norte e o leste são: 
nor-nordeste (ou norte-nordeste) e les-nordeste (ou 
leste nordeste).  
E) Os pontos cardeais são quatro e os pontos colaterais 
são oito, sendo pontos intermediários entre o norte, o 
leste, o sul e o oeste. 
  
  



QUESTÃO 6  
Sobre as coordenadas geográficas, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
A) Cada meridiano possui o seu antimeridiano, isto é, 
um meridiano oposto que, junto com ele, forma um 
círculo.  
B) Todos os meridianos têm o mesmo tamanho.  
C) Os fusos horários são em número de 12, cada um com 
30 graus.  
D) Quando, no meridiano de Greenwich, é meio dia, no 
Brasil todo ainda estamos no período da manhã.  
E) Os paralelos, diferentemente dos meridianos, não 
tem todos eles igual medida de circunferência.  
 
 
QUESTÃO 7  
Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, criaram 
o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Qual é o nome 
do tratado que criou o Bloco e quais seus principais 
objetivos? Assinale a alternativa correta.  
A) Tratado de Assunção. Criar mercados supranacionais 
e reduzir ou eliminar proibições, restrições e impostos 
de entrada ou saída de bens e serviços de um país para o 
outro.  
B) Protocolo de Ouro Preto. Criar mercados regionais, 
mas aplicar impostos mais altos para produtos 
importados de nações de “fora do bloco”.  
C) Tratado de Montevideo. Criar um mercado 
interdependente entre todos os povos e não somente 
blocos, e uma economia homogênea em todas as partes 
do mundo.  
D) Tratado de Assunção. Criar mercados regionais e 
blocos econômicos que se organizam para opor-se ao 
processo de globalização instalado nos países 
capitalistas.  
E) Tratado de Buenos Aires. Criar uma economia 
homogênea e não sustentada pelos mercados regionais, 
pois estes não contribuem para o avanço da 
globalização. 
 
 
QUESTÃO 8  
Entre 1980 e 2000, o Estado do Paraná criou 109 
municípios. A Constituição Brasileira, aprovada em 1988 
favoreceu esta organização. Vários motivos justificaram 
a criação desses novos municípios, principalmente nos 
estados que compõem a região Sul. Assinale a 
alternativa INCORRETA, que NÃO corresponde a motivos 
válidos.  
A) A necessidade de gestar seus próprios recursos 
financeiros e administrar seu orçamento. A maioria dos 
municípios criados eram vilas, distritos ou patrimônios 
que tinham representação política e acreditavam poder 
gerar parte do orçamento necessário para sua 
administração, recebendo diretamente do governo 
federal ou estadual, as verbas destinadas às melhorias 
do município.  

B) A necessidade de consolidar os limites brasileiros, que 
é o resultado de um processo cultural de produção e 
reprodução do espaço por meio, apenas, de sua 
organização econômica.  
C) A disputa pela atração de empreendimentos 
econômicos, organizações empresariais do setor 
industrial, comercial ou de prestação de serviços, que 
acredita-se, gerariam empregos e maior arrecadação de 
impostos.  
D) A tentativa de estimular a economia de determinadas 
regiões já que a maioria dos municípios criados possuía 
população inferior a 20 mil habitantes, sendo que em 
74% destes municípios a população era inferior a 10 mil 
habitantes.   
E) Inibir a evasão populacional dos municípios que 
apresentam crescimento negativo. Segundo pesquisa do 
IBGE, os municípios que apresentam menor número de 
habitantes são os que mais perdem população.  
 
 
QUESTÃO 9  
Tem sido comum falar em “novo rural brasileiro”. Além 
da multiplicação das atividades rurais, como o turismo 
rural e ecológico, ganhou destaque o advento do 
agrobusiness, os agronegócios ou, como preferem 
alguns, a agroindustria. Assinale o que for INCORRETO 
sobre o agrobusiness.  
A) O termo designa toda uma cadeia de produção 
interligada, de bens que dependem uns dos outros: 
desde produtos agrícolas primários (soja, uva, fumo, 
algodão, café, pecuária, etc), máquinas e equipamentos 
agrícolas, adubos, fertilizantes, até os produtos agrícolas 
industrializados (óleos, cigarros, tecidos, vinhos, café 
solúvel).  
B) Não se trata de um setor que representa apenas o 
setor rural ou agrário. É um complexo que envolve 
atividades urbanas e rurais interligadas. Representa uma 
subordinação do campo à cidade ou, em outras palavras, 
uma modernização do campo.  
C) A viabilidade da soja no Brasil, especialmente na 
região dos cerrados (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, oeste da Bahia, parte de Minas Gerais, sul do 
Piauí), foi resultado de pesquisas desenvolvidas 
recentemente, a partir de 2005, para a correção dos 
solos tidos como pobres e para o aprimoramento da 
planta e das técnicas de produção. 
D) A atividade básica do agrobusiness é a agropecuária 
modernizada, com elevada produtividade da terra, fruto 
da aplicação de uma tecnologia avançada (correção de 
solos, aprimoramento em laboratórios de raças de 
animais ou de cultivos) e de forte investimento de 
capitais.  
E) O grande destaque do agrobusiness brasileiro tem 
sido a soja, um produto que antes era importado e hoje 
representa cerca de 10% das exportações totais. 
 
 



QUESTÃO 10 
O processo de urbanização no Brasil, fruto de uma 
industrialização tardia, realizada em um país de 
capitalismo dependente, trouxe uma série de problemas 
urbanos que não surgiram (ou que existiram com 
intensidade bem menor) nas cidades dos países 
desenvolvidos. Sobre os problemas e outros aspectos 
técnicos associados ao processo de urbanização no 
Brasil, assinale a alternativa correta.  
A) O processo de urbanização brasileiro reflete o tipo de 
desenvolvimento que vem ocorrendo no país há várias 
décadas, no qual a distribuição de rendas é igualitária.  
B) A organização habitacional encontrada nas cidades 
brasileiras, de pequeno, médio ou grande porte, devido 
à sua organização, não segrega socialmente.  
C) O transporte coletivo (ônibus, trens ou metrô) atende 
plenamente as necessidades de locomoção da 
população trabalhadora e de baixa renda.  
D) Água encanada e tratada, pavimentação de ruas, 
iluminação e eletricidade, rede de esgotos e telefonia 
constituem a infra-estrutura urbana, que deve 
acompanhar o processo, mas que nem sempre atende a 
toda a população urbana.  
E) A maioria expressiva das cidades brasileiras são 
servidas por redes de esgoto extensiva a toda a 
população urbana.  
 
 
QUESTÃO 11  
 A população economicamente ativa (PEA) é a parcela da 
população integrada ao mercado de trabalho.  
Segundo os critérios estatísticos brasileiros, abrange 
desde as pessoas de mais de 10 anos de idade que 
participam do mercado de compra e venda de força de 
trabalho, até os desempregados. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o mercado de trabalho e sua relação 
com a tecnologia, a educação e a exclusão social.  
A) A mão de obra liberada pelo setor primário, 
assegurou a oferta de trabalho para a expansão da 
economia urbana e industrial no país.  
B) A construção civil, a industria de transformação, o 
comércio e os serviços absorviam trabalhadores sem 
instrução ou com escolarização elementar.  
C) A entrada da mulher no mercado de trabalho realiza-
se, nas classes de renda mais baixas, sem a dissolução da 
organização familiar patriarcal.  
D) Parcela significativa da população ativa feminina é 
obrigada a combinar o trabalho formal com a totalidade 
das funções domésticas. Além de receberem salários 
mais baixos, cumprem efetivamente uma dupla jornada 
de trabalho.  
E) A baixa ou nula escolarização não interfere no nível 
salarial, e nem nos níveis de produtividade.  
 
 
 
 

QUESTÃO 12  
Há urbanização quando a população no meio urbano 
cresce a taxas maiores que o crescimento da população 
total, ou quando a população urbana cresce mais 
velozmente que a população rural. No Brasil, o processo 
acelerado de urbanização correspondeu ao período de 
intensa industrialização do pós-guerra. Sobre a 
urbanização brasileira é possível afirmar 
A) A formação de uma economia de mercado de âmbito 
nacional, polarizada pelas indústrias implantadas no Sudeste, 
foi o pano de fundo desse movimento de urbanização.  
B) É considerada urbana toda a população residente nas 
sedes de município, excluindo-se aquelas localizadas em 
distritos, patrimônios, bairros ou vilas.  
C) Desde 1970, quando chegou a 41 milhões, a 
população rural brasileira vem crescendo, equiparando-
se à população urbana.  
D) A migração rural-urbana tem como condição prévia a 
formação de uma superpopulação relativa na área urbana.  
E) O processo de urbanização que ocorreu no Brasil não 
tem relação com o êxodo rural, ou seja, com a saída da 
população da área rural para as cidades. 
 
 
QUESTÃO 13  
São consideradas metrópoles globais as cidades que 
concentram as sedes de empresas transnacionais e 
conglomerados financeiros instalados no país, e que 
funcionam como nódulos dos sistemas de fluxos mais 
dinâmicos da era da revolução tecnocientífica e da 
“economia da informação”. Sobre a dinâmica das 
cidades globais, é correto afirmar que  
A) o fenômeno da cidade global desenvolve-se em 
alguns núcleos urbanos localizados no topo da 
hierarquia, pois é um processo que se conecta apenas a 
serviços avançados, centros produtores e mercados de 
economia altamente desenvolvida.  
B) A revolução da informação tornou mais complexas a 
hierarquia e a polarização. Atualmente, por meio das 
telecomunicações e da internet, mesmo as empresas 
localizadas em cidades que ocupam níveis mais baixos 
da hierarquia urbana, utilizam os serviços e os bens 
distribuídos por instituições e empresas instaladas nos 
lugares centrais. 
C) O papel cada vez mais decisivo dos fluxos informacionais 
ou simbólicos aumentou a importância da rede de 
transportes na polarização urbana. Ao mesmo tempo, 
diminuiu a importância da rede de comunicações.  
D) Metrópoles como Nova Iorque, Londres e Tóquio 
ocupam funções de cidades globais, assim como 
Cingapura, Hong Kong e Cidade do México, porque todas 
essas cidades e países estão localizados em potências 
econômicas mundiais.   
E) A influência dos centros regionais e sub-regionais 
desaparece, deixando de se combinar ou se subordinar 
às metrópoles, retraindo os sistemas de fluxos 
tradicionais. 



QUESTÃO 14  
Alguns problemas comuns nas grandes cidades 
brasileiras como assassinatos, roubos e furtos, agressões 
contra pessoas, xenofobia, acidentes de trânsito e 
atropelamentos, dentre outros, constituem a chamada 
violência urbana. Qual ou quais problemas estão 
associados à violência urbana?  
Assinale a alternativa correta.  
A) Aumento das taxas de emprego nas últimas décadas, 
com intensificação da competitividade no trabalho.   
B) O funcionamento ético das instituições públicas, da 
política e da polícia.  
C) Uma distribuição desigual da renda, com uma grande 
distância entre ricos e pobres.  
D) Um sistema judiciário ágil e de boa qualidade, que 
pune igualmente ricos e pobres.  
E) Existência e aplicação de leis adequadas e modernas, 
que dificultam a impunidade.  
 
 
QUESTÃO 15  
Assinale a alternativa INCORRETA sobre os movimentos 
migratórios, no Brasil e na América.  
A) A emigração dos dekasseguis,no Paraná, intensifica-
se a cada ano, tendo a mesma conotação do retorno de 
exescravos à África, isto é, de uma volta às origens, onde 
os valores subjetivos preponderaram sobre os fatores 
econômicos objetivos.  
B) Os mexicanos destacam-se entre os grupos que 
entraram nos Estados Unidos no pós-guerra, dirigindo-
se, principalmente, para o sudoeste americano.  
C) Originalmente, a população negra concentrava-se, 
nos Estados Unidos, no sul do país. Após a Guerra de  
Secessão, os negros dispersaram-se por todo o 
território, tendo alta representatividade em 
Washington. A vitória de Barak Obama demonstra a 
ascensão do negro na sociedade norte-americana.  
D) A maioria da população da Argentina e do Uruguai é 
descendente de espanhóis e italianos. Já, a população 
do Paraguai, é formada por uma maioria de mestiços, 
com alta representatividade da origem ameríndia.  
E) No Uruguai, a emigração tem sido mais elevada que a 
imigração, sendo que os que saem são, geralmente, os 
jovens. O país tende, portanto, a um envelhecimento da 
sua população. 
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QUESTÃO 1 

 
 
Leia os itens: 
I - Os pontos B e E localizam-se na mesma zona térmica, 
a tropical. 
II - Os pontos C e D localizam-se no mesmo fuso horário 
e têm a hora adiantada em relação a Greenwich. 
III - Entre os pontos assinalados, o ponto E é o que 
possui o horário mais adiantado. 
IV - Os pontos C, D e E localizam-se no hemisfério 
ocidental. 
V - Os pontos A e C localizam-se nos hemisférios 
setentrional e ocidental. 
VI - Os pontos B e E localizam-se no hemisfério 
meridional. 
 
São CORRETAS apenas as afirmativas 
A) I, II e V B) II, III e VI C) III, IV e V 
D) I, IV e VI E) II, IV, V e VI 
 
 
QUESTÃO 2 
 

     
 
A figura acima representa a posição da Terra em relação 
ao Sol no 
A) solstício de inverno, no hemisfério sul, e solstício de 
verão, no hemisfério norte. 
B) solstício de inverno no hemisfério sul, pois os raios 
solares batem perpendicularmente ao Trópico de 
Capricórnio. 
C) equinócio, pois o dia e a noite são iguais em todo o 
planeta. 
D) equinócio, pois a região equatorial apresenta 
igualdade entre o dia e a noite e, os pólos, grande 
desigualdade. 
E) outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério 
norte, com maior desigualdade entre o dia e a noite. 



QUESTÃO 3 
 

 
 
A figura acima representa uma área 
A) de bordas construtivas, formadas através do 
movimento convergente das placas tectônicas. 
B) de limites divergentes, com a expansão do assoalho 
oceânico e a formação de uma cadeia de montanhas 
submarina. 
C) de bordas destrutivas, com intenso vulcanismo e 
ações sísmicas, devido ao movimento paralelo das 
placas tectônicas. 
D) de bordas conservativas, com estabilidade tectônica, 
devido ao movimento contrário das placas tectônicas, 
que evita o choque entre elas. 
E) de limites transformantes, que contribuem para a 
formação de vulcões, terremotos, fraturas e falhas. 
 
 
QUESTÃO 4 
Sessenta dias após ser aprovada pelo Senado Federal em 
24 de abril de 2008, entrou em vigor a Lei 11.662 que 
modificou os fusos horários no Brasil. As novidades 
implantadas foram, EXCETO 
A) todo o Estado do Amazonas tem agora apenas um 
fuso horário, sendo atrasado, em relação à 
Brasília, 1 hora. 
B) o Pará não está mais dividido em dois fusos horários, 
estando todo o estado no fuso horário de Brasília. 
C) o Acre não está mais atrasado duas horas em relação 
à Brasília, e sim, apenas uma hora a menos. 
D) Fernando de Noronha foi incorporado ao fuso horário 
de Brasília, juntamente com toda a região insular do país. 
E) nenhum estado brasileiro, em suas terras 
continentais, possui dois fusos horários 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5 
 
Observe o mapa abaixo:  

 
 
 
Sobre a atuação das massas de ar no território brasileiro, 
NÃO se pode afirmar que 
A) no inverno, a Amazônia recebe, ocasionalmente a 
influência da Massa Polar Atlântica, provocando queda 
de temperatura, fenômeno conhecido por “friagem”. 
B) as chuvas frontais são comuns no inverno do litoral 
oriental nordestino. 
C) a Massa Continental Equatorial, proveniente da 
Amazônia, tem grande influência no verão chuvoso do 
Centro-Oeste e de parte do Sudeste brasileiro. 
D) a Massa Polar Atlântica é uma das responsáveis pelas 
quedas de temperatura no inverno do sul do país. 
E) a Massa Tropical Continental é responsável pelas 
chuvas distribuídas durante todo o ano e as enchentes 
ocasionais no sul do país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 6 
O mapa abaixo representa a divisão do Brasil em 
domínios morfoclimáticos, que estão numerados de 1 a 6. 
 

 
 
A) Domínio 1. Trata-se de uma área coberta por uma 
extensa e densa floresta aciculifoliada, caducifólia e 
heterogênea, que cobre solos de grande fertilidade, 
adaptada a um clima com alto índice de pluviosidade e 
elevada amplitude térmica anual. 
B) Domínio 2. É uma região caracterizada pela escassez e 
o regime incerto de chuvas, com predomínio de uma 
vegetação xeromorfa. É comum aparecerem no meio 
deste domínio inselbergs, serras e chapadas. 
C) Domínio 3. Corresponde a uma região de solos, em 
geral, pobres e ácidos, coberta originalmente por uma 
vegetação do tipo savana, mas que tem sofrido com os 
desmatamentos para a realização do cultivo da soja ou 
da pecuária extensiva. 
D) Domínio 4. É uma região de c lima 
predominantemente subtropical, localizada no 
Planalto Meridional, coberta por uma floresta bastante 
devastada pelas ações antrópicas. 
E) Domínio 5. Trata-se de uma área de colinas, 
denominadas coxilha, coberta por uma vegetação 
herbácea, adaptada ao c lima subtropical e aproveitada 
economicamente pela pecuária. 
 
 
QUESTÃO 7 
Todas as alternativas apresentam características 
corretas da Região Sul do Brasil, EXCETO 
A) Curitiba e Porto Alegre são as duas metrópoles 
nacionais da região e em suas regiões metropolitanas 
localizam-se importantes indústrias. 

B) o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, recebeu grande 
influência dos imigrantes alemães e destaca-se na 
indústria têxtil. 
C) no setor energético, além da disponibilidade em xisto 
betuminoso e carvão mineral, a energia hidrelétrica é 
abundante, graças aos rios caudalosos e de planaltos. 
D) as riquezas minerais, principalmente de minério de 
ferro e manganês, fazem da região a maior produtora 
destes recursos no Brasil. 
E) a influência dos imigrantes italianos contribuiu para o 
desenvolvimento de importante indústria vinícola na 
região serrana do Rio Grande do Sul. 
 
 
QUESTÃO 8 
 

 
 
Sobre as mudanças na estrutura etária brasileira, pode-
se afirmar que 
I - o aumento da expectativa de vida da população 
brasileira agrava o problema da previdência social. 
II - a taxa de natalidade é menor nas regiões rurais 
devido ao recente acesso aos meios de comunicação. 
III- a semelhança da pirâmide etária brasileira atual com 
a dos países africanos mais pobres deve-se à 
precariedade das áreas de saúde e educação. 
IV - a taxa de fecundidade no Brasil diminuiu nas últimas 
décadas. 
V - a expectativa de vida entre as mulheres é maior do 
que entre os homens. 
 



São CORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e II 
B) III e IV 
C) I, IV e V 
D) I, II e III 
E) II, III e V 
 
 
QUESTÃO 9 
A África é um continente onde se encontram as mais 
típicas condições de subdesenvolvimento. Com relação 
ao continente africano, é INCORRETO afirmar que 
A) na África Subsaariana encontram-se os países mais 
pobres do mundo e em grande parte de seu território 
sobrevive a estrutura tribal, composta por diversas 
etnias. 
B) Hutus e Tutsis, etnias que tiveram suas diferenças 
acirradas pelos colonizadores belgas, protagonizaram 
um dos mais sangrentos conflitos do continente, na 
região de Ruanda. 
C) o continente sofre com a aceleração do processo de 
desertificação, que levou ao fim as plantations e com o 
esgotamento de recursos minerais e energéticos, 
através da exploração do regime colonialista europeu. 
D) as fronteiras artificiais definidas pelos colonizadores 
europeus não respeitaram as particularidades e 
diferenças da população e foram criadas sem consulta 
ao povo africano. 
E) a África Setentrional, também conhecida por África 
Branca, é de maneira geral, constituída por povos 
muçulmanos, de origem árabe e de pele branca. 
 
 
QUESTÃO 10 
No mundo contemporâneo, com a intensificação dos 
deslocamentos das pessoas e das mercadorias, o 
sistema de transportes ganhou grande importância e é 
considerado um setor estratégico para a economia de 
um país. É INCORRETO afirmar que 
A) no Brasil, as políticas governamentais do século XX 
privilegiaram o rodoviarismo, embora não seja o mais 
adequado para um país de dimensões continentais. 
B) o transporte ferroviário é considerado obsoleto nos 
países mais ricos, de pequenas dimensões, como o 
Japão e Reino Unido. 
C) a integração entre os sistemas de transportes, 
conhecida como intermodal, reduz custos e visa acelerar 
o escoamento e o fluxo de mercadorias. 
D) o Porto de Roterdã é o mais importante da Europa e 
um exemplo de complexo intermodal, devido a sua 
integração com rodovias, vias férreas e aeroporto. 
E) o transporte aéreo cresceu significativamente nas 
últimas décadas, graças à intensificação das trocas, à 
modernização das aeronaves e ao barateamento dos 
custos dos traslados. 
 
 

QUESTÃO 11 
A Revolução Verde foi um processo de aumento da 
produtividade agrícola, ocorrido principalmente na 
década de 1960, através da implantação de técnicas 
modernas nas atividades rurais de alguns países 
subdesenvolvidos. 
Sobre a Revolução Verde, pode-se afirmar que: 
I - contou com o apoio dos Estados Unidos, que temiam 
o surgimento de focos de insatisfação popular, devido à 
fome, e a instalação de regimes socialistas nos países 
pobres. 
II- aumentou a concentração de terras, devido ao 
endividamento de agricultores mais pobres, que 
acabaram perdendo ou vendendo suas terras para o 
grande produtor rural. 
III- utilizou técnicas modernas de preservação 
ambiental, exigência do mundo atual, evitando a erosão 
dos solos, a poluição dos rios e de lençóis freáticos. 
IV - melhorou a produtividade da terra, aumentando o 
emprego formal, diminuindo o êxodo rural e fixando o 
homem no campo. 
V - aumentou a dependência dos países pobres em 
relação aos ricos, devido à localização das transnacionais 
produtoras da nova tecnologia agrária empregada nessa 
revolução. 
São CORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e IV 
B) III e V 
C) I, II e V 
D) II, III e IV 
E) I, II, III e IV 
 
 
QUESTÃO 12 
A União Européia é o bloco econômico mais completo 
da atualidade. Sobre esse megabloco regional é 
INCORRETO afirmar que 
A) sua origem ocorreu após a 2ª Guerra Mundial, 
visando a integração econômica e a livre circulação de 
pessoas entre todos os países capitalistas da Europa 
Ocidental. 
B) o Euro é a sua moeda comum, porém não é adotada 
por todos os países integrantes do bloco. 
C) a partir de 2004 recebeu, como membros, alguns 
países do Leste Europeu que pertenceram ao bloco 
socialista no período da Guerra Fria. 
D) a entrada de países de menor desenvolvimento, 
como Romênia e Bulgária, torna o bloco mais 
heterogêneo e exige mais investimentos do conjunto 
dos países. 
E) através de referendo popular, sua constituição foi 
rejeitada pela França e Holanda, e o Tratado de Lisboa, 
elaborado para substituí-la, também não foi aprovado 
pela Irlanda. 
 
 
 



QUESTÃO 13 
“O grande ‘planeta água’ está passando sede. É incrível 
imaginar que atualmente dezenas de milhões de pessoas 
vivam com menos de cinco litros de água por dia em um 
planeta que possui 70% de sua superfície coberta por 
água.” 
Extraído de: ALMEIDA, Lúcia Maria Alves de. RIGOLIN, Tércio 
Barbosa. Fronteiras da Globalização. São Paulo. Editora Ática. 
2004. EM: Wilson Teixeira, org. Decifrando a Terra. São 
Paulo,Oficina de Textos, 2001. P. 518. 

 
A escassez de água potável é, atualmente, uma das 
grandes preocupações da humanidade. Sobre a questão 
da água, é INCORRETO afirmar que 
A) o setor econômico que mais utiliza os recursos 
hídricos é a agricultura, principalmente para a irrigação. 
B) além da contaminação das águas através de dejetos, 
os rios podem também sofrer a contaminação termal, 
quando suas águas são utilizadas na refrigeração de 
usinas termelétricas, provocando alterações na vida 
aquática. 
C) em algumas regiões do globo existem tensões, 
conflitos ou disputas pela água que se misturam às 
outras desavenças, como é o caso do Rio Jordão, no 
Oriente Médio. 
D) a dessalinização das águas dos oceanos e mares é 
uma técnica usada em vários países e sua fácil 
acessibilidade tem trazido alento às regiões desérticas e 
semi-desérticas africanas. 
E) os lençóis freáticos não estão livres da poluição, 
sendo afetados pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos. 
 
 
QUESTÃO 14 
TRAGÉDIA EM BESLAN 
No dia 1º de setembro de 2004, um grupo de 30 
terroristas invadiu uma escola em Beslan, Ossétia do 
Norte. As crianças retornavam à escola, no primeiro dia 
de aula. Cerca de 1200 pessoas foram feitas reféns e 
mantidas sob ameaça: pais, professores, funcionários e 
alunos. 
A ação terrorista foi reivindicada pelo separatista radical 
Chamil Bassaiev. Seus membros exigiam a libertação de 
terroristas presos na Inguchétia, a retirada imediata das 
tropas russas e o fim das ações militares na república. 
A operação de resgate feita pelas tropas russas foi 
desastrosa e classificada por diversas entidades 
internacionais como criminosa, dada à inabilidade em 
negociar com os terroristas e à falta de planejamento, 
tendo a própria população participado dos tiroteios e da 
invasão da escola para resgatar os reféns. No total, 335 
pessoas foram mortas, sendo 200 delas crianças, e 
centenas de outras foram feridas. 
(adap. LUCCI, Elian Alabi. Território e Sociedade no 
mundo globalizado. Ed. Saraiva. São Paulo.2005) 

A tragédia descrita no texto acima é conseqüência de 
um foco de tensão existente na Rússia. A república que 
reivindica a separação da Rússia é 
A) Caxemira 
B) Quirguistão 
C) Curdistão 
D) Kosovo 
E) Chechênia 
 
 
QUESTÃO 15 
“Dedos que apontam contra biocombustíveis estão sujos 
de óleo e carvão.” 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Em discurso 
proferido em 03/06/2008, na cúpula da Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 
sobre segurança alimentar, em Roma, o Presidente do 
Brasil defendeu o uso dos biocombustíveis.  
Diante da polêmica mundial sobre o uso dos 
biocombustíveis, é INCORRETO afirmar que 
A) o uso do etanol, combustível menos poluente que o 
petróleo, é considerado uma alternativa na luta contra o 
aquecimento global. 
B) um dos argumentos usados pelos que se opõem ao 
uso dos biocombustíveis é que a ocupação de áreas 
cultiváveis para a sua produção tem provocado aumento 
nos preços dos alimentos. 
C) o biocombustível é uma fonte de energia secundária, 
que pode usar como matéria-prima vários tipos de 
vegetais, como a cana-de-açúcar, o milho, a soja, etc. 
D) a segurança energética relaciona-se com a redução 
da dependência da importação de petróleo, cujos 
principais países exportadores encontram-se em regiões 
com freqüentes instabilidades políticas. 
E) a Venezuela, a Bolívia e Cuba, como produtores de 
cana-de-açúcar, são grandes aliados do Brasil na defesa 
do uso dos biocombustíveis, como alternativa ao uso 
dos combustíveis fósseis. 
 
 
GABARITO 
 

1. B 6. A 11. C 

2. A 7. D 12. A 

3. B 8. C 13. D 

4. D 9. C 14. E 

5. E 10. B 15. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VESTIBULAR DE INVERNO 2009 – GEOGRAFIA 
 
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 consequências 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. 
 
 
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. 
D) estações ecológicas são destinadas à visitação pública 
e ao lazer. 
E) reservas biológicas permitem, parcialmente, a ação 
antrópica. 
 
 
QUESTÃO 6 
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. 

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 
 

 
– Ai... ai... 
– Fiz de tudo pra FUGIR da cidade! 
– Mas ela insiste em vir atrás de mim! 
  
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   B) III e IV  C) IV e V 
D) I, III e V  E) II, III, IV e V 
 
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. 
 
 

QUESTÃO 10 
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 
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”. 
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 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. 
 
 
QUESTÃO 13 
 

 
– Você viu, Esmolinha? 
– Inauguraram um shopping novo na cidade! 
– Se der, mais tarde, a gente dá uma passadinha lá. 
– Que chique, né? Já pensou? 
– Pedir esmolas numa calçada novinha! 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
GABARITO 
 

1. A 6. C 11. E 

2. B 7. D 12. B 

3. D 8. A 13. B 

4. D 9. C 14. E 

5. C 10. E 15. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


