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Geografia

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 1

Geo -

As áreas destacadas no mapa correspondem

A) às áreas ecúmenas, em decorrência do predomínio de fossas tectônicas.
B) ao círculo do fogo, sujeito à ação do tectonismo.
C) aos dobramentos modernos, formados por escudos cristalinos pré-cambrianos.
D) às áreas onde se concentram os vulcões inativos.
E) aos planaltos residuais, onde os processos erosivos foram intensos, no Período Terciário.

 QUESTÃO 2
A geada é um fenômeno meteorológico temido pelos agricultores, por sua ação letal nos tecidos dos vegetais por ela atingidos.

Sobre geada, é correto afirmar que ela

A) se trata de um fenômeno microclimático de natureza física.
B) ocorre apenas em regiões de baixa latitude, onde a topografia é plana.
C) se verifica quando há grande instabilidade atmosférica, que desencadeia movimentos convectivos bruscos.
D) resulta de uma condensação lenta do vapor d´água à temperatura próxima de 0oC.
E) é um fenômeno comum na Região Sudeste, resultante do aquecimento global e da localização geográfica.

 QUESTÃO 3
As alterações climáticas e as ações antrópicas têm contribuído para a expansão do processo de desertificação.

Entre as características desse processo, encontra-se a

A) diminuição do albedo, ou seja, menor refletância na faixa do infravermelho.
B) diminuição da erosão eólica e a ausência da mineralização dos solos.
C) substituição da vegetação xerófita por formações caducifólias de médio porte.
D) redução do escoamento superficial e da amplitude térmica diária.
E) impermeabilização e a salinização dos solos.

 QUESTÃO 4
Os recursos naturais do Brasil são bastante diversificados. Atualmente, um dos que mais se destaca é o petróleo existente na
camada pré-sal.

Sobre essa riqueza natural, pode-se afirmar que a

A) exploração desse petróleo irá tornar o país a primeira potência energética do planeta.
B) reserva do pré-sal está localizada a dois mil metros de profundidade, no oceano, seu potencial é gigantesco e os custos

de exploração plenamente compensáveis.
C) experiência da estatal Petrobras na exploração de petróleo em águas profundas garante ao país um grande desenvolvimento

econômico sustentável.
D) distribuição dos royalties do petróleo do pré-sal não garante a eliminação da pobreza no país.
E) Petrobras, por ser uma empresa exclusivamente de capital estatal, obriga o Governo Federal a beneficiar igualmente todos

os estados brasileiros com os lucros da exploração do petróleo da camada pré-sal.

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Comunicação Social, Geografia e Turismo.
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 QUESTÃO 5

A Floresta Amazônica se caracteriza por ser uma estrutura complexa, formada de elementos interdependentes. Possui um equilíbrio

frágil e, quando acontece a ação antrópica, ocorrem alterações de consequências imprevisíveis.

Entre elas, pode-se destacar

A) compactação e erosão laminar dos solos.

B) aumento expressivo da superficialidade do lençol freático.

C) mudança no regime hídrico e aumento da ocorrência de chuvas.

D) maior ocorrência de inundações, inviabilizando a atividade agrícola.

E) desaparecimento da vegetação rasteira, abundante no interior da espessa floresta.

 QUESTÃO 6

Os dados são do World Watch Institute: a humanidade vive hoje com padrões de consumo muito acima do que a

capacidade do planeta permite. Os 6,7 bilhões de habitantes, para se manter a longo prazo, estão consumindo os

recursos da Terra inteira e mais um terço dela.Traduzindo: estamos explorando solos, mares e rios num ritmo tão

acelerado, que a natureza não tem tempo de se recompor. (O VALOR..., 2011, p. 108).

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos sobre economia, sustentabilidade e impactos ambientais, é correto

afirmar:

A) O consumo predatório dos recursos naturais efetivou-se após a Terceira Revolução Industrial.

B) Os avanços tecnológicos e o progresso deles decorrente justificam e legitimam o consumismo.

C) A viabilidade do desenvolvimento sustentável de um país está relacionada à preservação do ecossistema pelo homem.

D) Os países que mais agridem o espaço natural são os periféricos, em função do uso da energia primária.

E) A atividade de extração dos recursos minerais é a maior responsável pela extinção das espécies e pelo dano irreversível

do solo útil.

 QUESTÃO 7

 QUESTÃO 8

O Brasil, com dimensões continentais e uma distribuição populacional irregular, apresenta características singulares.

Sobre essas características, pode-se afirmar:

A) A única região do país que apresenta vazios demográficos é a Nordeste, em função das secas prolongadas.

B) A região mais populosa e povoada do país é a oriental, situação que tem origem em fatores históricos e econômicos.

C) O relevo pouco acidentado, o clima subtropical e a fertilidade do solo explicam o fato de a Campanha Gaúcha ser a área

mais povoada do Rio Grande do Sul.

D) A Região Sudeste recebeu o maior número de imigrantes europeus, em relação às outras regiões do país, em razão de

o seu clima e de sua topografia serem semelhantes aos do continente europeu.

E) A expansão do agronegócio, a concentração fundiária e a grande oferta de empregos no setor terciário, na Região

Centro-Oeste, constituem os principais fatores responsáveis pelo declínio do êxodo rural nessa região.

Sobre a organização do espaço geográfico paranaense e sua economia, é correto afirmar:

A) O setor que mais absorve a PEA é o secundário, em razão de sua hipertrofia.

B) A expansão agrícola verificada na última década está relacionada à produção e à venda de sementes transgênicas.

C) A agroindústria e as indústrias automobilística e química se destacam na economia paranaense.

D) O declínio do êxodo rural registrado no final do século passado decorreu da expansão do agronegócio e da oferta de empregos

no campo.

E) A estrutura fundiária é a mais democrática do país, pois inexistem minifundios e latifúndios por dimensão, encontrando-se,

apenas, os latifúndios por exploração.

Geo -
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 QUESTÃO 9

A análise do mapa e os conhecimentos sobre o Estado do Paraná possibilitam afirmar que esse Estado

A) faz fronteira com todos os países platinos e com um dos países andinos.

B) é cortado pelo Trópico de Câncer, o que explica as temperaturas amenas registradas.

C) apresenta uma população distribuída de forma homogênea e uma densidade demográfica inferior a 100 habitantes por km2.

D) se destaca pela criação extensiva de gado bovino e por possuir o maior rebanho de corte do país.

E) possui uma capital cuja região metropolitana é composta por 26 municípios, sendo uma das mais populosas do sul do

país.

 QUESTÃO 10

Sobre os aspectos sociais e econômicos do Estado do Paraná, é correto afirmar:

A) É o único Estado brasileiro cujo IDH é 1.

B) Apresenta o menor crescimento econômico e a maior expectativa de vida da Região Sul.

C) Tem uma economia baseada, predominantemente, no cultivo do café.

D) Possui as mais baixas taxas de mortalidade infantil do país.

E) Apresenta uma distribuição populacional irregular, sendo Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel os municípios

mais populosos do Estado.
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 QUESTÃO 15

Geo -

Os ventos revolucionários que se espalharam pelo mundo árabe levaram manifestantes para as ruas de vários países, exigindo
liberdades e mudanças na sociedade islâmica.

Sobre esse processo, pode-se afirmar:

A) Na Líbia, país onde tiveram início as manifestações, o ditador Muammar Kadafi foi deposto, e o país atravessa um período
de democratização das instituições.

B) Na Síria, o agravamento da crise mergulhou o país em uma guerra civil, que resultou na substituição de um governo ditatorial
por uma república parlamentar, baseada em princípios democráticos.

C) Na Arábia Saudita, o governo foi deposto e eleições diretas para a escolha de um novo dirigente para o país deverão ocorrer
em outubro do ano em curso.

D) No Egito, presidente Osni Mubarak foi deposto e levado a julgamento, entre outros, por corrupção, abuso de poder e pelas
mortes ocorridas durante as manifestações contra seu governo.

E) Na Tunísia, o poder político passou para as mãos de fundamentalistas islâmicos radicais.

 QUESTÃO 12

Em relação ao processo de industrialização brasileiro, é correto afirmar:

A) A industrialização ocorreu, primeiramente, nas regiões onde se verificava uma forte concentração de capitais.

B) O desenvolvimento da indústria automobilística utilizou a mão de obra migrante das zonas rurais.

C) A indústria de precisão foi a que mais absorveu a PEA, na Região Sudeste.

D) O processo de industrialização foi responsável por uma diminuição considerável das desigualdades regionais.

E) O capital utilizado no processo industrial brasileiro foi, exclusivamente, o estatal.

 QUESTÃO 13
A organização do espaço geográfico, desde o surgimento do capitalismo, tem se modificado à medida que esse sistema tem
se expandido. Nesse contexto, surgiu, no Japão, um sistema de produção chamado de just in time (tempo certo), totalmente
adaptado às necessidades do mercado.

Nesse sistema de produção, destaca-se

I. o uso perdulário das matérias-primas.

II. a dependência da produção à capacidade de absorção do mercado.

III. o aumento do custo de estocagem dos produtos.

IV. a produção de mercadorias dentro dos prazos estipulados.

V. a grande defasagem dos preços dos produtos.

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a

A) I e II. C)  II e IV. E)  I, IV e V.

B) II e III. D)  I, III e V.

 QUESTÃO 14
Os conhecimentos sobre a OMC (Organização Mundial do Comércio) permitem afirmar que essa organização

A) se estabeleceu no século passado, na década de 50, década do “milagre brasileiro”.

B) foi criada para substituir o GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), visando a uma maior objetividade e à proteção
para o comércio dos países centrais.

C) fiscaliza o comportamento das balanças comerciais dos países e financia as exportações dos países periféricos.

D) estimula a política de subsídios, visando à proteção da economia dos países emergentes.

E) possui poderes supranacionais.

 QUESTÃO 11
O êxodo rural em um sistema capitalista periférico está, principalmente, relacionado

A) à busca por aventuras em outras regiões.

B) ao fascínio que as cidades exercem sobre a população rural.

C) aos fatores de ordem econômica e à busca de postos de trabalho.

D) à ocorrência de fenômenos naturais, como terremotos, secas e inundações.

E) aos princípios religiosos que levam os indivíduos a se deslocarem para novos espaços, em busca de plenitude espiritual.




