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2ª Questão: A maioria da população tem ascendência 
européia; a contribuição indígena na formação do povo é 
considerada insignificante; seus índices de crescimento 
vegetativo podemser considerados como reduzidos e a 
distribuição da população por idades compara-se à de 
países europeus. A afirmação acima refere-se aos 
seguintes países:  
a) Uruguai e Chile.  
b) Argentina e Paraguai.  
c) Peru e Bolívia.  
d) Uruguai e Argentina.  
 
3ª Questão: O chamado Reino Unido congrega a(o)  
a) Irlanda e a Grã-Bretanha.  
b) Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte e a 
Inglaterra.  
c) Commonwealth e a Inglaterra.  
d) Eire e a Inglaterra. 
 
8ª Questão: Entre os elementos marcantes do quadro 
natural do continente africano podemdestacar os seguintes:  
a) predominância dos climas frios e desérticos na região 
central e quentes e secos na região norte.  
b) simetria dos fatores climáticos em ambos os lados do 
Equador: uma faixa equatorial, duas regiões tropicais e 
duas regiões temperadas.  
c) presença de clima desértico quente ao norte do 
continente, temperado ao centro e tropical ao sul.  
d) predominância do clima temperado na porção norte e 
equatorial na porção meridional. 
 
9ª Questão: Um dos fatores mais importantes para a união 
dos povos do Norte da África é o(a)  
a) ameaça constante de recolonização estrangeira.  
b) luta contra países da África Negra.  
c) sentimento de solidariedade religiosa.  
d) estado de pobreza em que todos vivem.  
 
10ª Questão: Sobre a economia norte-americana, é correto 
afirmar que:  
a) a agricultura norte-americana emprega grande 
porcentagem da população ativa do país.  
b) nos Estados Unidos a região sul recebe anualmente 
grandes contingentes de porto-riquenhos, conhecidos como 
"braceros".  
c) a indústria norte-americana está concentrada sobretudo 
no nordeste do pais, onde Nova lorque e Chicago 
destacam-se como grandes centros urbanos.  
d) com relação ao comércio exterior, os norte-americanos 
nunca implantaram políticas protecionistas. 
 
12ª Questão: Se acompanharmos o Trópico de 
Capricórnio, no sentido de ocidente para oriente, 
cortaremos pela ordem, entre outros, os seguintes 
compartimentos do relevo sul-americano:  
a) Patagônia, Chaco, Cordilheira dos Andes.  
b) Cordilheira dos Andes, Chaco, Planalto Meridional do 
Brasil.  
c) Cordilheira dos Andes, Pampa, Planalto Atlântico do 
Brasil.  
d) Planalto Meridional é Planalto Central do Brasil, 
Cordilheira dos Andes.  
 
13ª Questão: Em relação às características populacionais 
da República Popular da China, podemafirmar que:  
a) as maiores densidades de habitantes ocorrem nas 
montanhas e planaltos interiores, devido às inundações 
freqüentes nas planícies e deltas do leste do país. b) os 
indivíduos jovens têm uma alta participação em sua 
composição, distribuindo-se a mparte dos habitantes pela 
zona rural.  
c) a sua população ativa está mais ligada ao setor 

secundário da economia após profundas alterações dos 
últimos anos.  
d) sua imensa população sobrevive graças ao alto 
rendimento da tradicional rizicultura, praticada na região 
centro ocidental do pais. 
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6ª Questão: Desde o início da criação do Estado de Israel 
(1948), os israelenses se impuseram à força nessa região. 
Com a Guerra dos seis Dias, em 1967, Israel anexou 
algumas áreas. (Situação considerada até o 19 semestre 
de 1991.) Dentre elas, podemos destacar a(o): 
a) península do Sinai e o estreito de Ormuz. 
b) Cisjordânia, as colinas de Golan e trecho da faixa de 
Gaza. 
c) porto de Haifa e as duas margens do golfo de Ácaba. 
d) península de Anatólia e a região de Nazaré. 
 
8ª Questão: A expressão "tigres asiáticos, sugere a grande 
prosperidade econômica, sobretudo industrial, dos 
seguintes países: 
a) Filipinas, Birmânia e Coréia do Sul.  
b) Hong Kong, Indonésia e Laos.  
c) Cingapura, Formosa e Hong Kong. 
d) Camboja, Vietnã e Taiwan. 
 
9ª Questão: Englobando a área do recente conflito do 
Golfo Pérsico, encontra-se a Planície da Mesopotâmia, 
cujas terras são drenadas pelo(s) rio(s) 
a) Jordão e canal Chatt-el-arab.  
b) Jordão.  
c) Tigre e Eufrates. 
d) Kersan. 
 
10ª Questão: O Japão é, depois da Holanda, o pais que 
mais aplica adubos por área cultivada. 
Sobre sua agricultura, podemos afirmar que 
a) por ser tradicional, não provocou o êxodo rural no país. 
b) é extensiva, embora com espaços reduzidos. 
c) garante a subsistência da nação, não havendo 
necessidade de importação de alimentos. 
d) a área utilizada é pequena, havendo pouco espaço a 
conquistar nas montanhas e junto ao mar (processo de 
polderização). 
 
12ª Questão: É o país mais industrializado da África 
ocidental, a maior população do Continente e exportador de 
petróleo. Trata-se da (o) 
a) Costa do Marfim.  
b) Zaire.  
c) Egito.  
d) Nigéria. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1992/93 
 

1ª Questão: Das projeções Cartográficas, pode-se afirmar 
que as 
a) Cilíndricas apresentam paralelos circulares e meridianos 
radiais. 
b) Cônicas acarretam deformações exageradas nas regiões 
de elevadas latitudes. 
c) Azimutais podem ser de três tipos: Polar, Equatorial e 
Oblíqua. 
d) de Mercator derivam das Projeções Cônicas. 
 
2ª Questão: Sobre os ventos, pode-se afirmar que a(o)(s) 
a) movimento de rotação da Terra interfere na Circulação 
Geral da Atmosfera, pois os ventos sofrem um desvio, mais 
conhecido como Desvio de Coriolis. 
b) brisas são ventos periódicos que sopram do continente 
para o oceano, durante o dia e do oceano para continente, 
durante a noite. 
c) monções são ventos locais que ocorrem sobretudo na 
Índia, trazendo chuvas torrenciais durante o inverno, nesta 
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região. 
d) alisios são ventos diários, que, no Hemisfério Sul, 
sopram do nordeste para o sudeste (são conhecidos como 
ventos alísios de nordeste). 
 
3ª Questão: A expressão "superpopulação" significa, no 
seu sentido geoeconômico, área  
a) de alta densidade demográfica.  
b) cuja estrutura econômica não permite absorver toda a 
mão-de-obra.  
c) cuja população está sujeita ao meio natural.  
d) com numerosa população ativa. 
 
4ª Questão: "A explosão demográfica é mais uma 
conseqüência do que a causa do subdesenvolvimento. 
Ademaienormes recursos do Planeta são mal utilizados ou 
desperdiçados, além de serem mal distribuídos. Diante 
dissonão é justo promover o controle de natalidade sem 
que antes sejam efetuadas reformas econômicas e sociais, 
tendo em vista a liberação de forças produtivas ociosas ou 
inaproveitadas. o texto acima resume a argumentação da 
teoria:  
a) de Malthus.  
b) Neomalthusiana.  
c) do Grande Mercado de Consumo.  
d) Reformista.  
 
5ª Questão: Os países da área intertropical apresentam 
uma baixa produtividade agrícola, o que agrava o 
subdesenvolvimento, contribuindo para isso: I - As grandes 
áreas de agricultura itinerante. II - A prática de rotação de 
culturas. Ill - A laterização dos solos. IV - A grande 
concentração de jovens na população. A alternativa que 
apresenta os itens verdadeiros é:  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) I, II e IV.  
d) I, III e IV. 
 
7ª Questão: A África é um continente compacto e maciço 
atravessado pela linha do Equador em sua porção central. 
Deste fato, decorrem as seguintes formações vegetais, do 
Equador para o norte:  
a) Savana, Campos de Altitude e Floresta Tropical.  
b) Floresta Equatorial, Estepe, Campos e Desertos.  
c) Floresta Equatorial, Savana, Estepe, Desertos e Maquis.  
d) Floresta Tropical, Estepe, Savana e Desertos.  
 
8ª Questão: Considerando o meio físico e sua ocupação 
pelo homem, a África Setentrional possui três áreas maou 
menos distintas: o  
a) Magreb, o Saara e o Vale do rio Nilo.  
b) Golfo da Guiné, a Bacia do Níger e o Saara.  
c) Saara, o Vale do rio Congo e o Chade.  
d) Transvaal, o Deserto de Kalahari e Ma 
 
9ª Questão: Sobre a República Popular da China, 
relativamente à sua posição geográfica e seus aspectos 
físicos, pode-se afirmar que 
a) a China Oeste recebe anualmente maior volume 
pluviométrico que a China Este. 
b) uma das características do baixo vale do Hoang-Ho é o 
solo de origem eluvial chamado "loess". 
c) a Mandchúria, um planalto seco, tem um subsolo pobre 
em recursos minerais. 
d) o relevo se escalona em linhas gerais, descendo de 
oeste para leste, surgindo planícies próximas do Pacífico. 
 
11ª Questão: As conurbações são muito próximas umas 
das outras, formando uma extensa e gigantesca área 
urbanizada. Em sua dimensão maior, pode ser medida uma 
distância de aproximadamente 700 km. No interior dessa 
Megalópole, encontra-se a mais complexa e perfeita 
organização urbana já conhecida, e, aí, se decide a vida 

política e econômica de muitos países dependentes dos 
Estados Unidos. 
A área, acima descrita, pode ser encontrada nos Estados 
Unidos da América, 
a) na Porção Oriental dos Apalaches. 
b) nos Contrafortes de Oeste das Montanhas Rochosas. 
c) na Região de clima ameno que se estende desde o delta 
rio Mississipi até a foz do Colorado. 
d) próxima as grandes Bacias Petrolíferas. 
 
15ª Questão: Poluição, especulação imobiliária, deficiência 
nos transportes, congestionamentos, estresse de seus 
habitantes são o pesado ônus que paga a população da 
região de economia mais competitiva do planeta, em razão 
da concentração industrial nas planícies litorâneas onde se 
assenta a Megalópole Japonesa. Essa localização 
industrial também pode ser explicada devido à 
a) proximidade das grandes jazidas de recursos 
minerais,como o minério de ferro, manganês e petróleo. 
b) proximidade do mercado consumidor representado no 
passado pela China. 
c) Segunda Guerra Mundial, pois a concentração industrial 
se fez, segundo uma localização estratégica, para garantir 
segurança ameaçada pela guerra. 
d) dependência da atividade industrial em relação aos 
mercados externos, tanto para a compra de matérias-
primas e fontes de energia, quanto para a exportação de 
produtos industriais. 
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1ª Questão: Podemos classificar como agentes externos 
modificadores do relevo os seguintes modeladores de 
paisagem terrestre: 
a) águas correntes, intemperismo e geleiras . 
b) vento, mares e abalos sísmicos . 
c) tectonismo , vulcanismo e seres vivos . 
d) abalos sísmicos, geleiras e tectonismo. 
 
3ª Questão: Ocorre quando uma camada de ar quente se 
forma sobre o ar frio. Neste caso, a concentração de 
poluentes aumenta nas proximidades do solo, pois não 
existem condições de dispersão. 
O texto acima refere-se ao (á): 
a) fenômeno formador das chuvas ácidas. 
b) Inversão térmica. 
c) Ciclo normal da circulação do ar atmosférico no Equador. 
d) Encanamento do ar nas regiões de alta pressão. 
 
4ª Questão: “Regime fluvial é a variação sazonal do 
volume de água do rio. Seu conhecimento é de grande 
importância para fins de navegação , irrigação , 
aproveitamento hidrelétrico, barragem, etc.” 
Os rios Congo, Ganges, Reno, São Francisco (Brasil) e 
Tibre (Ítalia) apresentam respectivamente os seguintes 
regimes fluviais: 
a) equatorial , monçônico, nival, tropical e mediterrâneo. 
b) Equatorial , tropical , temperado, semi-árido e nival. 
c) Monçônico, tropical , mediterrâneo , equatorial e frio. 
d) Tropical, semi-árido, alpino, monçônico e mediterrâneo. 
 
5ª Questão: A vegetação rasteira constituída por musgos e 
líquens é denominada : 
a) estepe e lhamos. 
b) Campo limpo e maquis. 
c) Savana. 
d) Tundra. 
 
6ª Questão: Apesar de localizada na área intertropical, a 
América Central apresenta uma faixa de clima temperado, 
que pode ser explicado pela: 
a) sua posição astronômica. 
b) Existência de relevo com grande altitude. 
c) Atuação de massas de ar frias. 



 GEOGRAFIA – EsPCEx                                                      Professor Fabio Limeira 

  

3 
 

d) Atuação de corrente marítima do golfo. 
 
8ª Questão: A população do Oriente Médio caracteriza-se 
pela heterogeneidade étnica , fruto da ocupação da região 
por diferentes povos. Área complexa e explosiva, de grande 
instabilidade política, possui como pontos de passagem 
(ligações ) importantes acidentes geográficos estratégicos 
como:  
a) estreito de Ormuz e estreito de Gibraltar.  
b) Estreito de Ormuz, Cabo da boa esperança e Canal de 
Suez.  
c) Canal de Suez , estreito de Ormuz e estreito de Bósforo.  
d) Estreito de Gibraltar e Canal de Suez. 
 
13ª Questão: A Austrália é um país do Primeiro Mundo , 
ocupa a maior porção territorial da Oceania e nela vive a 
maioria da população desse continente. 
Dentre os seus principais aspectos humanos , podemos 
destacar: 
a) o elevado crescimento vegetativo, principalmente no 
período compreendido entre 1929 e 1939. 
b) A grande presença de aborígines , no leste e sul do país. 
c) A predominância da população mestiça, em razão da 
intensa miscigenação entre o europeu e o habitante da 
terra. 
d) Que o povoamento se iniciou no final do século XVIII, 
quando a Inglaterra passou a mandar para a Austrália seus 
prisioneiros condenados. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1994/95 
 

5ª Questão: As regiões dos Apalaches e Grandes Lagos 
ofereciam abundantes recursos naturais para a 
industripesada. O Rio São Lourenço contemplava o 
sistema. Interligando –o ao Atlântico. Tal estrutura formou o 
grande cinturão industrial designado como 
“MUNFATURING BELT’. Observando a atual conjuntura 
espacial da indústria americana podemos afirmar que: sua 
localização está compreendida entre o extremo Noroeste 
(SEATTLE) e os Grandes Lagos.  
a) concentra-se nas porções Sul e Sudeste do Pais devido 
aos pesados investimento Federais e utilização mais 
intensa das fontes energéticas da região (Golfo do México)  
b) ainda está estacionada nos Grandes Lagos, crescendo 
em direção à Baia de Hudson em território canadense.  
c) Vem deslocando-se para o oeste (SUN BELT), 
principalmente com a alta tecnologia. Já é densa no sul 
pelos investimentos federais e integração de vias de 
transportes. Ainda mantêm a supremacia do “manufacturing 
belt”.  
d) apresenta majoritário adensamento da Costa Oeste, 
marcando definitivamente a evolução da tecnologia na orla, 
com as indústrias eletrônica, informática, química básica, 
aeroespacial e bélica. 
 
7ª Questão: O clima temperado ocorre na Europa, na maior 
parte da América do Norte, Ásia (exceto Sul e Sudeste), no 
Sul da América do Sul, nos extremos norte e sul da África, 
Nova Zelândia e parte da Austrália . 
Podemos caraterizar o clima temperado continental mais 
típico. 
a) entre latitudes de 45º e 55º norte aproximadamente, com 
elevadas amplitudes térmicas anuais e verões rigorosos; 
com precipitações pluviométricas anuais variando de 500 a 
1200 mm, concentradas mais no verão e primavera. 
b) Com verões de temperaturas amenas, mas com 
variações de tipos conforme diferenças latitudinais mais 
expressivas; concentrações pluviométricas bem distribuídas 
entre as estações do ano. 
c) apresentando subtipos diferenciados, como o úmido/frio 
(Moscou-Rússia) e o úmido quente (Bucareste - Romênia), 
mas ambos invariavelmente com tradicionais 
concentrações pluviométricas invernais. 
d) Invariavelmente com queda de neve de três a seis 

meses por ano , o que significa 
o solo coberto com gelo durante grande período do ano. 
e) Nitidamente maior na faixa de terras mais largas da 
América do Norte apresentando suas ocorrências na 
América Meridional, do Chile para o Sul, até a Terra do 
Fogo. 
 
8ª Questão: Dentro das grandes cidades, a diferença de 
temperatura entre as zonas periféricas e o centro pode 
atingir, em casos extremos, até 10ºC, Esse fenômeno, que 
resulta de muitas alterações humanas sobre o maio 
ambiente, é conhecido como; 
a) inversão térmica, que ocorre principalmente nos dias 
mais secos do inverno, quando uma camada de ar quente 
se forma sobre o ar frio. 
b) inversão térmica, que ocorre quando uma camada de ar 
frio se sobrepõe ao ar quente, aumentando a concentração 
de poluentes nas proximidades do solo. 
c) ilha de calor, causada principalmente pelo uso de grande 
quantidades de combustíveis fósseis, pelo aumento da 
reflexão do calor do asfalto e no concreto das construções 
e pela enorme quantidade de material particulado lançado 
na atmosfera. 
d) Chuva ácida, produzida pela grande quantidade de 
poluentes lançados na atmosfera pelos escapamentos de 
veículos e pela chaminé das fábricas. 
e)”Manchesterização”. Decorrente da poluição das [ares 
suburbanas, onde são instaladas as grandes indústrias, 
fazendo com que a temperatura do centra da cidade seja 
inferior à da periferia. 
 
9ª Questão: Na África, assim como na América Latina, as 
populações se concentraram ao longo do litoral, o interior 
desses continentes, salvo raros pontos, apresenta-se nos 
mapas como um grande vazio esses fatos se explicam: 
a) pela existência de grandes florestas equatoriais no 
interior. 
b) Pelo origem colonial de sua exploração. 
c) Pela dificuldade de penetração para o interior, em razão 
das barreiras montanhosas que surgem logo após as 
planícies litorâneas. 
d) Pelo clima ameno nas áreas litorâneas e pela presença 
de desertos e trechos semi-áridos no interior. 
e) Pelas novas fronteiras agrícolas, que ainda não 
atingiram o interior. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1995/96 

 
16. (EsPCEx-95) É uma precipitação pluviométrica que 
resulta da ascensão vertical do ar, cujo vapor, ao contato 
com as camadas de ar frio, sofre condensação e, em geral, 
se precipita rapidamente, acompanhada de trovões.  Essas 
precipitações é denominada: 
a) neve       b) chuva convectiva      
c) chuva orográfica d) geada      
e) chuva frontal 

 

17. (EsPCEx-95) Em determinado dia do ano, os raios 
solares incidem perpendicularmente à linha do Equador.  
Esta data caracteriza o: 
a) solstício de verão      b) início do inverno     
c) início do outono        d) final da primavera 
e) final do outono 

 

18. (EsPCEx-95) Com base no abaixo, pode-se afirmar que 
o território:  
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a) australiano é cortado pela linha equatorial, tendo áreas 
no hemisfério norte e sul. 
b) canadense, devido ao grande alargamento leste-oeste e 
sua posição em latitude, tem clima variado desde o tropical 
até o polar. 
c) asiático está totalmente localizado no hemisfério oriental, 
pois ele se encontra a oeste do meridiano de Greenwich. 
d) sul americano, por ser mais largo nas faixas equatoriais 
e tropicais, possui temperatura média baixas. 
e) africano é um continente tropical, por estar localizado, 
em sua maior parte, entre os trópicos. 

 

19. (EsPCEx-95) O istmo centro-americano (parte 
continental) distingue-se do Caribe pelas suas 
características naturais, econômicas e demográficas.  
Sobre essas áreas, é correto afirmar que: 
a) o predomínio da população negra e mulata é uma 
característica da grande maioria dos países do istmo 
centro-americano. 
b) as sociedades da região do Caribe, constituem nações 
coesas, uma vez  que a diversidade étnica e a sucessão de 
diversa nações brancas dominadoras tem aglutinado a 
população, facilitando a obtenção de um identidade própria. 
c) no istmo centro-americano, a população está 
basicamente concentrada na vertente do Atlântico. 
d) a intensa dinâmica populacional causa preocupação ao 
governo norte-americano, já que o Caribe tem se 
caracterizado como um ponto de partida de importantes 
fluxos migratórios para os Estados da América e Europa. 
e) uma das principais ilhas do Caribe é a “Hispaniola”, 
constituída pela República Dominicana (São Domingos), 
possessão francesa, de grande massa populacional 
miserável e o Haiti, país inicialmente colonizado por 
espanhóis, caracterizado por uma distribuição de renda e 
justiça social. 

 

20. (EsPCEx-95) Considere as afirmativas abaixo, 
relacionadas à economia norte-americana: 
I – A supremacia econômica norte-americana atingiu o seu 
ápice ao final da Primeira Guerra Mundial, iniciou sua 
decadência com a Grande Depressão de 1929 e hoje é 
superada pelo Japão, Alemanha e Rússia. 
II – O elevado custo da mão-de-obra e a extensão das 
propriedades agrícolas tornam necessárias a mecanização 
da agricultura americana. 
III – a proximidade entre as áreas portuárias do Atlântico e 
as de ocorrência de minério de bauxita e depósitos de 
carvão no Nordeste dos Estados Unidos transformaram 
este país em um dos maiores exportadores mundiais 
destes minérios. 
IV – O Corn Belt situa-se no alto e no Médio Mississipi, 
produz milho para exportação e para o mercado interno. 
Estão corretas: 
a) todas as afirmativas b) apenas a I, II e IV 
c) apenas a II, III e IV d) apenas a I e III 
e) apenas a II e IV 

 

21. (EsPCEx-95) O progresso econômico e social dos EUA 
está relacionado ao grande número de imigrantes 
recebidos principalmente entre 1840 e 1920.  Sobre este 
intenso fluxo migratório, é correto afirmar que a(o)(s): 
a) restrições à imigração tiveram origem somente na 
grande crise iniciada em 1929. 

b) Lei de Cotas restringiu a imigração para os EUA, 
facilitando a entrada de imigrantes vindos da Ásia. 
c) “Homesteat Act” garantia a doação de uma propriedade 
rural (160 acres) no oeste americano somente a pessoas 
que se dispusessem a cultivá-la por 5 anos, o que diminui 
sensivelmente o fluxo migratório para os EUA. 
d) primeiro imigrantes que se dirigiam para os EUA foram 
os anglo-saxões e germânicos.  Estes velhos imigrantes do 
Norte da Europa cultivaram um sentimento hostil aos 
imigrantes menos qualificados, vindos posteriormente, do 
Sul e Leste da Europa. 
e) construção de ferrovias ligando o Leste ao Oeste 
americano valorizou as terra prejudicou sensivelmente a 
imigração para os EUA. 
 

22. (EsPCEx-95) Sobre o Reino Unido, é correto afirmar 
que: 
a) as principais jazidas de carvão mineral são encontradas 
na Bacia de Londres. 
b) o setor secundário da economia britânica é o que 
oferece maior número de emprego aos seus habitantes. 
c) graças às grandes bacias fluviais de que dispõe, a 
produção de energia hidrelétrica sempre assegurou o seu 
desenvolvimento industrial. 
d) a existência do grande império colonial de que dispunha 
foi condição essencial para a sua industrialização 
permitindo o desenvolvimento de uma economia de escala. 
e) Londres é o principal porto marítimo da Europa. 

 

23. (EsPCEx-95) Dentre as características geográfica mais 
significativas da Ásia de Moções região, podemos citar 
o(a): 
a) clima úmido, com chuvas abundantes o ano todo. 
b) elevada taxa de natalidade e territórios densamente 
povoados. 
c) intensa utilização de máquinas na produção agrícola. 
d) predomínio do islamismo no Camboja e Myanma. 
e) importância dada aos bovinos, considerados sagrados 
nas áreas insulares. 

 

24. (EsPCEx-95) Sobre a China, podemos afirmar que: 
a) na sua porção oriental, devido às condições naturais, a 
atividade humana está voltada principalmente para o 
normadismo pastoril. 
b) a ilha de Taiwan ou Formosa constitui uma de suas 
províncias e sua economia baseia-se na agricultura, 
destacando-se a cana-de-açúcar, o chá, a banana, o 
abacaxi e o arroz. 
c) seu território é carente em recursos energéticos e 
minerais, importando a maior parte da matéria-prima 
necessária ao seu grande parque industrial. 
d) é o país mais povoado do mundo e concentra mais de 
70% de sua população no meio urbano. 
e) sua população é irregularmente distribuída, sendo que o 
vale de alguns rios, como o Azul (Yang-Tsé), é densamente 
povoado, pois oferece possibilidades de mais de uma 
colheita anual. 

 

25. (EsPCEx-95) Os rios australianos refletem a aridez do 
clima, muitos não tem escoamento para o mar.  Os rios 
permanentes: 
a) são poucos extensos e descem da cordilheira em vales 
profundos. 
b) estão situados ao norte e leste do continente, 
destacando-se a Bacia do Murray. 
c) ao atravessarem a planície central, perdem uma boa 
parte de suas águas por evaporação, mas, apesar disso, 
são constantes. 
d) não são importantes na organização da economia 
regional. 
e) estão entre os maiores do mundo e fazem com que a 
Austrália seja detentora do maior potencial hidrelétrico do 
planeta. 
 

26. (EsPCEx-95) Tradicionalmente o Oriente Médio não 
incluía as ex-repúblicas soviéticas, situada em sua 
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proximidade, mas, desde que estas se tornaram 
independentes, em 1991, podem ser consideradas as mais 
novas fronteiras políticas da região. 
Dentre esse novos países asiáticos, podemos citar a(o): 
a)Tadjiquistão, Macedônia e Armênia. 
b) Turcomenistão, Uxbequistão e Quirquistão. 
c) Letônia, Lituânia e Estônia. 
d) Bielorrússia, Ucrânia e Moldávia. 
e) Bósnia-Herzegovina, Geórgia e Macedônia. 
 

27. (EsPCEx-95) Um aspecto que, da África, repercute 
fortemente, em todo o mundo é a situação trágica que 
ocorre no Chifre da África. Esta situação decorreu 
principalmente, em virtude da(o)(s): 
a) grandes enchentes do rio Shabeelle e seus afluentes, 
que desarticularam a economia predominantemente 
agrícola da região. 
b) forte migração de tribos tanzanianas, que agravou a 
concentração populacional na área. 
c) conflitos entre diversos grupos, que têm origem na 
repartição colonial, aliados à grande seca que assola a 
região. 
d) sanção imposta pela ONU, em represálias ao apoio dos 
dirigentes da área aos movimentos  terroristas 
internacionais. 
e) queda de preço do ouro, principal produto de exportação 
da área. 
 

28. (EsPCEx-95) A Bacia do Pacífico é o cenário dos 
grandes intercâmbios comerciais do triângulo Estados 
Unidos – Japão – Ásia, mas os manufaturados europeus, 
os produtos minerais e agropecuários australianos e o 
petróleo do Golfo Pérsico também têm uma repartição 
destacada. O Núcleo desse corredor comercial é o 
intercâmbio bilateral Estados Unidos-Japão. Trata-se de 
uma relação desigual, num duplo sentido, pois o(a)(s): 
a) Japão domina o comércio de produtos agrícolas e 
minerais, mas os Estados Unidos dominam o comércio de 
manufaturas. 
b) exportações americanas superam largamente as 
exportações japonesas no comércio bilateral. 
c) imensos saldos comerciais negativos dos Estados 
Unidos no comércio bilateral com o Japão constituem a 
principal causa do déficit geral na balança comercial 
americana. 
d) desvantagem japonesa no comércio bilateral com os 
Estados Unidos, além de causar grande déficit na balança 
comercial, tem provocado quedas sucessivas do gabinete 
japonês. 
e) Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e até 
hoje não conseguiu reorganizar sua economia. 
 

29. (EsPCEx-95) A chamada “Guerra Fria” gerou um 
complexo sistema de alianças militares centrado nas duas 
superpotências. Algumas destas alianças ficaram famosas, 
como a OTAN ( Organização do Tratado do Atlântico Norte) 
, liberada pelos EUA e o TAMEO  ( Tratado de Assistência 
Mútua da Europa Oriental – conhecida popularmente como 
“Pacto de Varsóvia”) , sob controle da URSS. Com o 
desmantelamento do regime soviético e a implosão do 
socialismo, ocorreu o aparente congelamento da “Guerra 
Fria”, e  o Pacto de Varsóvia foi rompido em 1991. 
Entretanto, a OTAN continua existindo, mesmo sem as 
condições e os inimigos que lhe deram origem. Esta 
longetividade é explicada, entre outros, pelo fato de que a 
OTAN 
a) possui uma organização mais autocrática que a sua rival 
extinta, o que possibilitou uma maior flexibilidade de 
adequação de sua estrutura aos novos tempos. 
b) abriga em suas fileiras os setes países mais ricos do 
planeta, ou seja, EUA , Alemanha, Japão, França, Grã-
Bretanha , Itália e Canadá. 
c) desenvolvem um poderio bélico superior ao de sua 
oponente, tanto em termos numéricos como em qualidade 
de armas,  mormente nos artefatos  nucleares. 

d) subordinou a sua atuação aos objetivos da ONU com 
intuito de alcançar uma nova ordem mundial, baseada na 
paz, liberdade e igualdade entre as nações. 
e) assegura a seus países-membros a  capacidade de ação 
conjunta contra eventuais atitudes hostis de países não-
alinhados aos objetivos da Aliança Atlântica, neste 
momento de inseguras transições. 
 

30. (EsPCEx-95) O final da bipolaridade da “Guerra Fria” 
entre as superpotências deixou como herança uma 
situação de multipolaridade nas relações mundiais de 
poder. Tomando como verdadeira a afirmação de Paul 
Kennedy (“Ascensão e queda das grandes potências) de 
que a capacidade militar de uma nação acompanha o seu 
potencial econômico, as tendências de transformação 
político- militar do mundo atual indicam que efetivamente 
o(a):  
a) Índia e a China formam o centro de poder da Ásia devido 
ao grande efetivo de suas forças armadas e ao processo de 
integração sócio-econômico pelo qual elas vêm passando 
na última década. 
b) Brasil já é a quinta potência econômico-militar do mundo, 
pois ocupa a mesma posição no tocante à população, à 
área territorial e aos recursos naturais. 
c) supremacia dos EUA como maior potencial militar do 
mundo vem sendo contestada por grandes blocos 
regionais, como a União Européia, a CEI (Comunidade dos 
Estados Independentes) e a APEC (Associação de 
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico). 
d) Japão e a Alemanha já deveriam possuir uma maior 
capacidade militar e de intervenção externa a fim de reduzir 
a defasagem com seu desenvolvimento material. 
e) Rússia, devido à perda do seu império, à queda e  à 
crise econômica atual, não mais pode ser considerada 
como uma potência militar de primeira linha.  
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1996/97 

 
Geografia 

 

16. (EsPCEx-96) Os abalos sísmicos são movimentos 
naturais da crosta terrestre, quase sempre relacionados a 
grandes catástrofes. Os terremotos de maior intensidade 
são provocados por 
a) sismógrafos.               b) movimentos tectônicos. 
c) vulcanismo.                 d) desmoronamentos superficiais. 
e) ações antrópicas. 
 

17. (EsPCEx-96)  Sobre os países capitalistas 
desenvolvidos, é correto dizer que 
a) sua sociedade abandonou os hábitos consumistas, em 
favor da poupança interna. 
b) a economia é calcada no desenvolvimento tecnológico 
dos setores secundário e terciário, desprezando o 
desenvolvimento tecnológico no setor primário. 
c) produzem elevada quantidade de aço e consomem 
pouca energia percapita, em virtude da alta tecnologia de 
seus produtos. 
d) a expectativa de vida de sua população diminuiu em 
virtude dos hábitos alimentares e da vida sedentária. 
e) possuem um reduzido crescimento vegetativo da 
população. 
 

18. (EsPCEx-96) Observe as pirâmides etárias 1 e 2 a 
seguir. 
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Pode-se afirmar que elas apresentam, respectivamente, 
características de países 
a) desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
b) com grande expectativa de vida e com alta taxa de 
natalidade. 
c) com pequena taxa de natalidade e com alta taxa de 
mortalidade. 
d) com pequena e grande expectativa de vida. 
e) ricos e pobres. 
 

19. (EsPCEx-96) Sobre a população no mundo, é incorreto 
dizer que 
a) a Rússia caracteriza-se como um país de grande 
população absoluta, concentrando esta população na 
porção oriental (asiática) do país. 
b) na região NE dos EUA, entre o Atlântico e os Grandes 
Lagos, há grandes conurbações, correspondendo a uma 
área de grande concentração populacional. 
c) algumas das regiões mais povoadas do mundo, situam-
se na Ásia das Monções, em  especial nos seus vales 
fluviais. 
d) a Europa Ocidental é uma das áreas mais povoadas do 
mundo, possuindo importantes áreas urbano-industriais. 
e) a melhoria das condições sócio-econômicas de um país 
provocam um aumento da expectativa de vida da sua 
população. 
 

20. (EsPCEx-96) Observe o mapa-mundi abaixo. 
 

 

 
 

 
O interior das três áreas tracejadas no mapa-mundi 
correspondem às/aos 
a) focos de origem e expansão das três maiores religiões 
do mundo. 

b) áreas de influência do México, Alemanha e Japão no 
início do século. 
c) áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) no planeta. 
d) três principais blocos militares. 
e) áreas de influência dos três grandes blocos da 
economia mundial nos dias atuais. 
 

21. (EsPCEx-96) A América Latina apresenta alguns países 
que, apesar de subdesenvolvidos, são industrializados. 
Entre eles, pode-se citar 
a) Brasil e Peru.                  b) Argentina e México.    
c) Argentina e Uruguai.       d) Chile e Paraguai.    
e) Brasil e Equador. 
 

22. (EsPCEx-96) Sobre os transportes no mundo, é 
incorreto dizer que o (s) 
a) transporte marítimo, que teve seu desenvolvimento 
ligado ao comércio colonial dos países industrializados, é 
muito utilizado para o deslocamento de grandes cargas a 
grandes distâncias. 
b) transporte ferroviário, ligado ao desenvolvimento 

industrial da 2ª metade do século XIX, é hoje muito 

utilizado no mundo desenvolvido, graças à sua grande 
capacidade de carga e ao aumento de velocidade dos 
trens, apesar de seu alto custo de implantação. 
c) EUA apresentam um pequeno tráfego aéreo interno, 
por ser este um meio de transporte adequado apenas para 
o transporte intercontinental de passageiros. 
d) transporte rodoviário, de alto custo de operação e 
grande flexibilidade, é indicado para o transporte de 
pequenas quantidades a pequenas distâncias. 
e) transporte fluvial e lacustre, influenciado pelas 
condições naturais, é bastante utilizado em várias áreas de 
grande concentração populacional e intensa atividade 
econômica. 
 

23. (EsPCEx-96)  Sobre a indústria no mundo, é incorreto 
dizer que 
a) no norte da Itália, temos um dos maiores centros 
industriais da Europa. 
b) a região de Londres, na Inglaterra, é um importante 
centro industrial europeu e constitui o berço do processo de 
industrialização no mundo. 
c) nos EUA, na costa do Oceano Pacífico, temos uma 
dinâmica região industrial, sendo um de seus destaques, o 
Vale do Silício, grande centro de tecnologia de ponta, 
sobretudo em eletrônica e computadores. 
d) nos EUA temos, entre o Atlântico e a região dos 
Grandes Lagos, o “Manufacturing Belt”, região de 
excepcional desenvolvimento industrial. 
e) o vale do Reno-Ruhr, na Alemanha, foi uma das regiões 
pioneiras de industrialização no mundo, apoiada na 
produção de energia hidroelétrica barata, encontrando-se 
em franca decadência. 
 

24. (EsPCEx-96)  Sobre o NAFTA, acordo norte-
americano de livre comércio, é correto afirmar que 
a) observa-se uma acentuada desigualdade 
sócioeconômica entre o México e os outros países 
membros. 
b) pelo acordo, as tarifas alfandegárias entre os países 
membros deverão ser elevadas gradativamente. 

c) foi assinado logo após a 2ª Guerra Mundial. 

d) os EUA são responsáveis por menos de ¼ (um quarto) 
do Produto Interno Bruto (PIB) do NAFTA. 
e) é constituído pelo México, EUA e Chile. 
 

25. (EsPCEx-96) 
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O gráfico acima representa o crescimento vegetativo na 
Inglaterra após a Revolução Industrial. Diversas foram as 
causas da queda da taxa de natalidade naquele país. Seria 
incorreto apontar como uma delas o/a: 
a) aumento da urbanização. 
b) ampliação do mercado de trabalho para as mulheres. 
c) melhoria no padrão de vida. 
d) diminuição da expectativa de vida. 
e) grande desenvolvimento econômico. 
 

26. (EsPCEx-96) A recente evolução político-econômica 
mundial tem levado ao desmembramento de alguns países 
e a unificação de outros. A este respeito é incorreto afirmar 
que a/o  
a) Sérvia, Bósnia e a Croácia, dentro da idéia de 
Unificação Européia, conseguiram na década de 90, abolir 
as fronteiras e criar a Yugoslávia. 
b) Europa, como integrante do Velho Mundo, tem sofrido 
muito nos últimos anos, com as mudanças de fronteiras. 
c) unificação da Alemanha criou um dos países de maior 
expressão econômica do mundo. 
d) Estônia, Lituânia e Ucrânia são alguns dos países que 
surgiram na Europa, com a recente extinção da URSS. 
e) processo de unificação européia é liderado pelos países 
capitalistas e busca os difíceis objetivos de eliminar 
fronteiras e unificar moedas. 
 

27. (EsPCEx-96) A Europa Ocidental é um dos poucos 
lugares do mundo que apresenta um espaço geográfico 
muito urbanizado, industrializado e com atividades 
primárias bem organizadas. Sobre alguns países que 
integram este espaço, pode-se afirmar que a (s) 
a) Grã-Bretanha é uma ilha onde localizam-se a Inglaterra, 
Escócia e Irlanda. 
b) relações entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo são tão 
estreitas que os levou a criar a União Econômica do 
Benelux. 
c) Irlanda mantém, do ponto de vista político, desde 1920, 
a aspiração de separar-se da Grã-Bretanha 
d) Alemanha é um dos países mais industrializados do 
mundo, apesar de não possuir matérias-primas essenciais 
como o ferro, e de não dominar a tecnologia nuclear. 
e) Suíça abriga etnias e culturas variadas, provocando 
confrontos étnicos, que a levaram à guerra civil desde 
1991. 
 

28. (EsPCEx-96) O Extremo Oriente é constituído por 
países bastante distintos, sobre os quais pode-se afirmar 
que 
a) o Japão, suporte do socialismo na área, está perdendo 
sua influência econômica regional. 
b) Taiwan é um importante país socialista da região. 
c) uma das características marcantes da China é a sua 
boa distribuição populacional. 
d) a Coréia do Sul tem sido, no aspecto político, um dos 
guardiões do capitalismo nessa região. 
e) nesta região localizam-se os chamados “Tigres 
Asiáticos”, caracterizados pela forte influência militar que 
exercem na área. 
 

29. (EsPCEx-96) No final dos anos 80, com a diminuição 
das animosidades entre os Estados Unidos da América e a 
ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, restringiu-

se o interesse sobre os países africanos, levando os clãs 
adversários, existentes nesses países, a lutar por espaços 
e direitos perdidos no período de interferência externa. 
Este fato levou a eclosão de uma série de conflitos em 
vários países africanos. Dentre estes conflitos, destacamos 
a/os 
a) intensificação dos conflitos raciais na África do Sul, 
levando o presidente Nelson Mandela a criar os bantustões. 
b) ocupação de Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim por 
tropas da Nigéria, provocando grande boicote econômico 
ocidental a este país. 
c) luta fraticida entre Egito e Líbia pelo domínio do Mar 
Vermelho, ligação entre Europa e Ásia. 
d) golpes de Estado no Senegal, Mali e Zâmbia, levando 
estes países a uma guerra civil que matou mais de um 
milhão de pessoas, apenas no período 1990 a 1992. 
e) intensificação das lutas tribais em Ruanda, onde os 
hutus e os tutsis continuam se exterminando mutuamente. 
 

30. (EsPCEx-96) Sobre os recursos energéticos no mundo, 
é incorreto dizer que o/a  
a) carvão mineral é um recurso utilizado na geração de 
eletricidade e nos processos siderúrgicos. 
b) petróleo é oriundo de fósseis marinhos, sendo 
encontrado em bacias sedimentares. 
c) petróleo, apesar de sua importância, é pouco utilizado 
no mundo atual, devido aos problemas ambientais que 
causa. 
d) energia hidroelétrica é uma fonte de energia renovável, 
barata, limpa e segura. 
e) energia elétrica pode ser gerada também por fissão 
nuclear, sendo seu uso ainda limitado pelos problemas 
ambientais. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1997/98 

 
Geografia 

 

O mapa abaixo representa uma região cortada por um rio 
principal (“X”) e seus dois afluentes (“Y” e “Z”). A partir do 
mesmo responda às questões 16 e 17. 
 

 

 
16. (EsPCEx-97) A respeito do terreno apresentado pode-
se afirmar que: 
a) o rio “X” possui pelo menos dois afluentes na sua 
margem direita. 
b) o rio “X” apresenta características de uma região 
planáltica. 
c) nesse curso, o rio “X” corre no sentido NE-SW. 
d) o rio “X” corta uma região subtropical do hemisfério 
norte. 
e) nesse curso do rio “X”,  a erosão supera a deposição de 
sedimentos. 
 

17. (EsPCEx-97) Se numa localidade com longitude de   
44º00’W, são 24 horas do domingo, pode-se afirmar que o 
horário da região apresentada no mapa 01, de acordo com 
as regras de fusos horários, é: 
a) 23 horas do domingo.           b) 24 horas do domingo. 
c) 00 hora da segunda-feira.     d) 01 hora da segunda-feira. 
e) 22 horas do domingo. 
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18. (EsPCEx-97) Analise a figura abaixo. 
 

 

 
Representação cartográfica da região 

 

Dos perfis topográficos abaixo, o que melhor representa o 
corte AB no mapa 02, é: 
 

 

 
19. (EsPCEx-97) O climograma abaixo refere-se a uma 
região 

 

 

a) de clima semi-árido.     
b) com amplitude térmica nula. 
c) com predomínio de chuvas no inverno.     
d) equatorial. 
e) do Hemisfério Sul. 
 

20. (EsPCEx-97) No mundo de hoje, a questão ambiental 
tem recebido grande destaque. A sociedade tem 
despertado para o perigo que representa o descaso para 
com a natureza, o que tem provocado, por exemplo, 
alterações verificadas no clima geral da Terra, 
representado pelo efeito estufa. No mapa mundi abaixo, 
estão localizadas três áreas que sofreram problemas 
ambientais, ao longo das últimas décadas. 
 

 

 
 

a) secas, desmatamento e acidente químico. 
b) desmatamento, chuvas ácidas e acidente nuclear. 
c) derramamento de petróleo, desmatamentos e secas. 
d) secas, chuvas ácidas e desmatamento. 
e) inundações, efeito estufa e acidente químico. 
 

21. (EsPCEx-97) Uma das grandes preocupações 
mundiais, hoje, relacionada ao meio ambiente, é a grande 
devastação das floresta tropicais. O desmatamento provoca 
sérias alterações ambientais. Todos os problemas abaixo 
estão diretamente relacionados a essa questão, exceto 
a(s) 
a) extinção de espécies vegetais e animais. 
b) alterações do ciclo hidrológico. 
c) mudanças climáticas. 
d) ocorrência de chuvas ácidas. 
e) erosão dos solos descobertos. 
 
22. (EsPCEx-97) A chamada “África Branca”, formada por 
países como a Argélia, Marrocos e Tunísia, possui 
características próprias que a difere do restante do 
continente. Como exemplo dessas características podemos 
citar a/o(s) 
a) presença de florestas latifoliadas equatoriais. 
b) países de economia desenvolvida, impulsionada pela 
grande produção de petróleo. 
c) população exclusivamente branca. 
d) predomínio da religião muçulmana. 
e) relevo dominado por planícies. 
 
23. (EsPCEx-97)  Dividindo-se a China ao meio, a partir 
do meridiano 110ºW, obteremos duas regiões distintas: “X” 
e “Y”, conforme a figura abaixo.  Pode-se afirmar que a(s) 
região(ões): 

 

 
a) “X” é conhecida como “formigueiro humano” 
b) “X” é dominada por uma topografia plana. 
c) “Y” concentra os grandes parques industriais. 
d) “Y” possui grandes vazios demográficos. 
e) “X” e “Y” são economicamente homogêneas. 
 
24. (EsPCEx-97) A América Latina sofreu, durante este 
século, um forte processo de urbanização. Isso equivale 
dizer que 
a) grande parte de sua população migrou para os centros 
urbanos. 
b) todos os países latino-americanos podem ser 
considerados industrializados. 
c) a grande concentração das terras latino-americanas 
nas mãos de poucos proprietários impediu a ocorrência do 
êxodo rural. 
d) seus governantes começaram a se preocupar com o 
planejamento urbano, especialmente nas grandes 
metrópoles, resolvendo efetivamente o problema da 
moradia. 
e) o seu crescimento urbano não decorreu das 
modificações na dinâmica populacional. 
 
25. (EsPCEx-97) Sobre a América Anglo-Saxônica pode-se 
afirmar que ela possui 
a) três países: Estados Unidos, Canadá e México. 
b) agricultura moderna, grande crescimento vegetativo e 
alta produção industrial. 
c) países desenvolvidos, alta industrialização e agricultura 
fraca. 
d) elevada tecnologia e altas taxas de natalidade e 
mortalidade. 



 GEOGRAFIA – EsPCEx                                                      Professor Fabio Limeira 

  

9 
 

e) elevada expectativa de vida, altas taxas de urbanização 
e baixas taxas de mortalidade infantil. 
 
26. (EsPCEx-97) Analise o mapa abaixo: 
 

 
 

A área sombreada refere-se à/ao 
a) Inglaterra       
b) Grã-Bretanha.      
c) Comunidade Britânica (Commonwealth).      
d) Reino Unido.     
e) Escócia. 
 
 
 
 
27. (EsPCEx-97) Uma das formas de regionalização do 
mundo é a divisão do mesmo em Primeiro Mundo, Segundo 
Mundo e Terceiro Mundo. Alguns autores aceitam a idéia 
de um “Quarto Mundo”. Os países que fariam parte desse 
“Quarto Mundo” são os 
a) países mais ricos. 
b) países em via de transição do regime Socialista para o 
Capitalista. 
c) Tigres Asiáticos. 
d) países mais pobres do mundo. 
e) países situados no Novo Mundo. 
 
28. (EsPCEx-97)  “O capital, hoje, está livre para se 
movimentar, podendo escolher a base geográfica e 
humana que lhe ofereça as melhores condições de 
competitividade”. (Jornal “O Estado de São Paulo”). Como 
conseqüência da dinâmica atual do capital pode-se citar o/a 
a) entrada da Rússia na OTAN. 
b) aumento do desemprego nos países ricos da Europa. 
c) aumento do poder dos sindicatos. 
d) presença maciça de tropas da ONU na África. 
e) o fim do socialismo. 
 
29. (EsPCEx-97)  Quanto às tendências da economia 
atual, pode-se afirmar que NÃO houve a/o 
a) terceirização das atividades complementares. 
b) crescimento da “Indústria do Turismo”. 
c) aprimoramento das técnicas agrícolas. 
d) substituição da mão-de-obra humana, em vários 
setores da produção, pela automação. 
e) aumento da mão-de-obra envolvida no setor 
secundário, em detrimento do setor terciário. 
 
30. (EsPCEx-97) “O mundo contemporâneo caracteriza-se 
por novos interesses estratégicos, mais regionais que 
nacionais, baseados num tripé que todos os governos 
defendem a ferro e fogo: nível de emprego, moeda estável 
e equilíbrio nas contas externas.”  

(“Jornal do Brasil”, 17/03/97)  
Entre as características abaixo citadas, aquela que NÃO 
pertence ao “mundo contemporâneo”, a que se refere o 
autor do texto jornalístico acima, está a/o 
a) formação de blocos econômicos. 
b) aumento da competitividade. 

c) flexibilidade do capital transnacional. 
d) integração de mercados internacionais. 
e) supremacia de questões geopolíticas sobre às 
geoeconômicas. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1998/99 

16. (EsPCEx-98) Com a criação de zonas econômicas 
especiais, nos últimos anos, este país asiático em transição 
econômica,  do socialismo para o capitalismo, tem adotado 
uma política de abertura da economia e de atração de 
investimentos estrangeiros, surgindo como uma potência 
econômica emergente. O texto refere-se ao(à) 
a) Índia.    b) Japão.    c) Coréia do Sul. 
d) Cingapura.    e) China. 
 

17. (EsPCEx-98) A relação abaixo apresenta diferentes 
sistemas de exploração da Terra, numerados de I a V. 
I - Belts 
II - Comunas populares  
III - Kolkhozes e sovkhozes  
IV - Kibutz 
V - Agricultura intensiva com rotação de culturas. 
Assinale a alternativa que associa corretamente esses 
sistemas com os países em que são, ou eram, praticados. 
a)  EUA – Israel – Ex-URSS – Cuba – França. 
b)  EUA – Israel – Ex-URSS – China – Brasil. 
c)  EUA – China – Ex-URSS – Israel – França. 
d)  Ex-URSS – China – Israel – EUA – França.  
e)  França – China – Ex-URSS – Israel – Brasil. 
 

18. (EsPCEx-98) A Argentina é formada pelas 5 (cinco) 
regiões assinaladas no mapa abaixo, que se distinguem 
pelas características físicas, econômicas e humanas. Como 
exemplos, na Mesopotâmia existem importantes plantações 
de arroz; na Patagônia e no Chaco temos uma pequena 
densidade populacional. 
 

 
 

 
Os números de 1 a 5 representam, respectivamente, as 
regiões do(a) 
a)  Chaco,  Mesopotâmia,  Pampa,  Andes e Patagônia. 
b)  Mesopotâmia,  Chaco,  Pampa,  Andes e Patagônia. 
c)  Pampa,  Mesopotâmia,  Chaco,  Patagônia e Andes. 
d)  Mesopotâmia,  Chaco,  Pampa,  Patagônia e Andes. 
e)  Pampa,  Chaco,  Mesopotâmia,  Andes e Patagônia. 
 

19. (EsPCEx-98) Seu território é integrado por um conjunto 
de ilhas, despontando como o maior produtor de petróleo 
do sudeste da Ásia. A sua população, predominantemente 
muçulmana, está entre as maiores do mundo. O texto 
acima refere-se ao(à) 
a) Coréia do Sul.      b) Vietnã.     c) Indonésia. 
d) Austrália.              e) Tailândia. 
 

20. (EsPCEx-98) As sete maiores economias capitalistas do 
mundo constituem um grupo de países desenvolvidos,  pós-
industriais, com características semelhantes,  denominado 
Grupo dos Sete (G7). O gráfico abaixo representa a 
composição do PIB nesses países. 
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Sobre o comportamento dos setores da economia nesses 
países, pode-se afirmar que 
a) os setores primário e secundário deixaram de ter 
importância em suas economias. 
b)  apesar da diminuição da importância do setor primário, 
a economia desses países permanece baseada na 
circulação de matéria-prima.  
c)  o processo de terciarização está em rápida expansão 
nos países desenvolvidos pós-industriais, ou seja, naqueles 
onde a informatização e a automação estão em curso. 
d)  o grande crescimento do setor terciário, observado no 
gráfico acima, representa o aumento do subemprego, 
especialmente no campo do turismo e do lazer. 
e)  o número cada vez menor de trabalhadores no setor 
secundário é capaz de produzir uma quantidade crescente 
de mercadorias,  gerando,  assim,  cada vez mais 
empregos na atividade industrial. 
 

21. (EsPCEx-98) “O fenômeno El Niño  o aquecimento das 

águas superficiais do leste do Oceano Pacífico  e suas 
conseqüências climáticas entraram para a galeria do último 
verão. Chova ou faça sol, esse fenômeno climático é 
sempre responsabilizado por todos os nossos infortúnios 
com o tempo. Mas, do que realmente o El Niño é culpado?” 
(Jornal “Folha de S. Paulo” - 26/04/98).  
O texto acima refere-se a um dos mais discutidos 
fenômenos climáticos da atualidade. Com base nos seus 
conhecimentos a respeito de clima, assinale a alternativa 
correta. 
a) O efeito estufa, causado pelo El Niño, é responsável 
pelas recentes mudanças climáticas. 
b)  Durante a ocorrência do fenômeno El Niño, massas de 
ar aquecidas inibem o acesso de frentes frias úmidas ao 
interior da América do Sul. 
c) O buraco na camada de ozônio, conseqüência do 
fenômeno El Niño, é o principal responsável pelos “nossos 
infortúnios com o tempo”. 
d) O efeito El Niño caracteriza-se pela formação de uma 
massa de ar quente e seca, de alta pressão sobre o 
Oceano Pacífico. 
e) A seca deste ano no Nordeste Brasileiro não tem 
nenhuma relação com o efeito El Niño. 
 

 
 
22. (EsPCEx-98) A França é um país desenvolvido que 
apresenta uma forte indústria metalúrgica,  mecânica e uma 
importante e tradicional produção agropecuária. Como mais 
uma característica deste país pode-se citar o(a) 
a)  maior percentual urbano da Europa Ocidental. 
b)  crescimento populacional negativo. 
c)  produção insuficiente de petróleo. 
d)  concentração industrial apenas no sul do país. 
e)  presença de clima semi-árido e de montanha no norte e 
no sul do país respectivamente. 

 

23. (EsPCEx-98) O mapa abaixo representa as principais 
zonas agropecuárias dos Estados Unidos. Os cinturões 
especializados na pecuária de corte, na produção de 
algodão e na produção de trigo estão representados, 
respectivamente, pelas letras 
 

 
 

 
 

a) E, C e B.    b) C, B e G.    c) G, E e B;.    
d) G, D e A;.    e) B, G e A. 
 

24. (EsPCEx-98) Terremotos são fenômenos naturais que 
causam sérios transtornos à vida na Terra. O homem 
estuda-os há muito tempo, não conseguindo ainda prevê-
los com confiabilidade, e muito menos controlá-los. A 
Ciência já chegou a algumas conclusões, como, por 
exemplo, a de que os terremotos mais violentos são 
decorrentes de 
a) desmoronamentos internos da crosta Terrestre. 
b) tectonismos.        c) vulcanismos. 
d) epicentrismos.     e) acomodações sedimentares. 

 

26. (EsPCEx-98) No mapa abaixo, referente à Austrália, as 
partes sombreadas representam as regiões 
 
  

 
 

a) industriais.        b) de savanas.      
c) de plantação de cana-de-açúcar.    d) de clima equatorial.     
e) de deserto. 

 

27. (EsPCEx-98) Ao observar a natureza em muitas regiões 
da Terra,  pode-se perceber que as folhas das árvores 
caem em determinada época do ano, caracterizando o 
outono. Percebe-se também que os dias são mais longos 
no verão, o que pode levar à adoção de um horário 
específico, como o “horário brasileiro de verão”. A 
ocorrência desses fenômenos naturais deve-se ao(s) 
a) movimento de rotação da Terra    
b) traçado dos paralelos terrestres. 
c) meridianos terrestres. 
d) movimento de revolução da Terra. 
e) movimento de translação da Terra. 

 

28. (EsPCEx-98) O ângulo de incidência  dos raios solares 
sobre a superfície terrestre é um fator determinante da 
quantidade de energia solar absorvida pela Terra, afetando 
a temperatura de regiões do globo e, por conseqüência, o 
clima e a vida no Planeta. Assim, no dia do solstício de 
verão no Hemisfério Sul, os raios solares estarão incidindo 
perpendicularmente à superfície terrestre nas proximidades 
da linha imaginária do: 
a) Equador. b) trópico de Câncer. 

c) paralelo de 45 sul. d) trópico de Capricórnio. 
e) meridiano de Greenwich. 

 

29. (EsPCEx-98) O crescimento populacional nas diversas 
regiões do mundo obedece basicamente a fases. Uma 
dessas fases, mais conhecida como “2a fase do ciclo 
demográfico”, caracteriza-se por um elevado crescimento 
demográfico, provocando, em algumas regiões 
subdesenvolvidas, a chamada “EXPLOSÃO 
DEMOGRÁFICA”. Essa fase de grande crescimento 
demográfico normalmente é causada pelo (a) 
a) redução significativa da taxa de mortalidade. 
b) aumento expressivo da natalidade. 
c) imigração. 
d) conjugação de alta mortalidade com alta natalidade. 
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e) emigração. 
 

30. (EsPCEx-98) A ordem econômica mundial tem passado 
por importantes transformações nos últimos anos e uma 
das características importantes desta nova ordem é a 
formação de blocos econômicos regionais de grande 
importância para a economia mundial. Sobre os blocos 
econômicos é correto dizer que 
a) na Ásia, a China lidera um bloco com regras muito 
rígidas que congrega os principais países do Pacífico. 
b) a ALADI é um bloco que reúne todos os países da 
América e vem sendo substituído pela ALCA. 
c) o NAFTA é um bloco econômico que reúne somente 
países da América Anglo-Saxônica. 
d) a APEC reúne somente os países da América do Norte. 
e) a União Européia, megabloco econômico melhor 
estruturado, decorre de um processo de unificação 
originado no MCE (Mercado Comum Europeu) e CEE 
(Comunidade Econômica Européia).  
 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 1999/2000 

11. (EsPCEx-99) Os pontos A e B, indicados na figura 
abaixo, são de grande importância para o escoamento da 
produção econômica de países como a Bulgária, Romênia, 
Ucrânia e mesmo para a Rússia, no inverno, quando as 
águas do mar Báltico ficam congeladas. 
 

   
 

Tratam-se, respectivamente, do(s): 
a) estreito de Gilbratar e canal de Suez. 
b) estreitos de Davis e Bering. 
c) estreitos de Dardanelos e Bósforo. 
d) canal da Mancha e passagem de Dover. 
e) estreito de Magalhães e Drake. 
 

12. (EsPCEx-99) "Sua origem está diretamente ligada ao 
processo de deriva continental." De que estrutura geológica 
estamos falando? 
a) Maciços antigos.             b) Bacias sedimentares. 
c) Planaltos.                        d) Escudos cristalinos. 
e) Dobramentos modernos. 
 

13. (EsPCEx-99) Bolívia e Paraguai possuem muitas 
características em comum, como por exemplo:  
a) economias pobres baseadas principalmente nas 
atividades extrativas e agropastoris. Ambos integram o 
Mercosul desde o protocolo de Assunção, assinado em 
1995. 
b) apresentam um relevo bastante movimentado, onde se 
situam algumas das maiores elevações do continente. A 
Cordilheira dos Andes, com seus picos eternamente 
nevados, compõe a paisagem dos dois países. 
c) são países mediterrâneos, que utilizam portos de outros 
países para exportação de alguns de seus recursos 
econômicos. 
d) a posição geográfica e o relevo desses países têm 
grande importância sobre o clima. A continentalidade afeta 
a ambos os países. Pelo fato de ser cortado pelo trópico, 
boa parte do território boliviano apresenta clima subtropical, 
enquanto a elevada altitude é o fator climático mais 
importante no território paraguaio. 
e) a vegetação predominante em ambos os países é a 
floresta tropical, sendo que o Chaco predomina em território 

boliviano e a Floresta Amazônica avança sobre a porção 
norte do Paraguai. 
 

14. (EsPCEx-99) Massas de ar são grandes porções da 
atmosfera, com milhares de quilômetros quadrados. Ao se 
deslocarem vão perdendo as suas características. Sobre 
essas massas é correto afirmar que: 
a) tendem a aumentar sua temperatura à medida que se 
deslocam para menores latitudes. 
b) são totalmente imprevisíveis, o que justifica os 
constantes erros na previsão do tempo. 
c) massas frias tendem a se formar em áreas de pequena 
latitude. 
d) suas características são determinadas pelas regiões de 
destino. 
e) são de pouca relevância para o estudo do clima na Terra. 
 

15. (EsPCEx-99) Um fato que caracteriza a atual conjuntura 
econômica mundial é a(o) 
a) expansão dos países ricos sobre os países 
subdesenvolvidos, prioritariamente através do poder bélico. 
b) recrudescimento da guerra fria entre EUA e a Rússia. 
c) total liberalização das economias de todos os países 
socialistas. 
d) diminuição do poder econômico e influência  de 
monopólios e oligopólios, permitindo uma crescente 
participação das pequenas empresas nos mercados 
nacionais e internacionais. 
e) formação de blocos econômicos, como por exemplo, o 
MERCOSUL e o NAFTA. 
 

16. (EsPCEx-99) O recente conflito nos Bálcãs, envolvendo 
a  Iugoslávia, particularmente a província de Kosovo, teve 
sua origem em questões étnicas. Com relação à formação 
étnica dos povos que habitam aquela região podemos 
afirmar que 
a) os kosovares são em sua maioria católicos ortodoxos 
de origem eslava, apesar de abrigarem em seus território 
muitos católicos de origem albanesa. 
b) apesar de possuírem hoje religiões diferentes, sérvios e 
kosovares possuem uma origem étnica comum. 
c) apesar de pertencerem hoje a uma mesma república, 
sérvios e kosovares possuem etnias diferentes, tendo os 
últimos origens muçulmanas. 
d) os sérvios, em sua maioria, católicos de origem 
albanesa, ocupam o maior espaço da atual Iugoslávia. 
e) os kosovares são, em sua grande maioria, muçulmanos 
de origem eslava. 
 

17. (EsPCEx-99) Considere o texto abaixo: 
“Os países ‘superpopulosos’, entre os quais China, 
Paquistão e Japão, apresentam realidades 
socioeconômicas diferentes.” Sobre a relação entre 
economia e população, podemos afirmar que 
a) a superpopulação é um fator determinante para 
justificar os problemas de miséria e pobreza da maioria dos 
habitantes dos países acima mencionados. 
b) a adoção de uma política anti-natalista, controlada pelo 
estado, tem provocado uma perceptível mudança na 
melhoria de vida da população dos países acima 
mencionados.  
c) o grande número de habitantes não determina, 
necessariamente, a existência de graves problemas 
socioeconômicos da maioria da população. 
d) o controle do crescimento populacional de um país não 
tem relação significativa com a melhoria das condições 
sócioeconômicas de sua população, segundo a teoria 
Neomalthusiana. 
e) a superpopulação é fator determinante para a repulsão 
de investimentos econômicos.   
 

18. (EsPCEx-99) Sobre a economia dos EUA é correto 
dizer que 
a) na costa oeste predomina a pecuária extensiva. 
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b) o sul, principalmente a região junto ao Golfo do México, 
possui pequena produção agrícola, mas constitui-se na 
principal área industrializada dos EUA. 
c) o nordeste dos EUA destaca-se pela concentração 
populacional e industrial. 
d) a região dos Grandes Lagos destaca-se pela 
agricultura, possuindo uma pequena produção industrial. 
e) a vertente oeste das Rochosas é rica em cultura 
irrigada  de  cereais, destacando-se como maior produtora 
de trigo do país. 
 
19. (EsPCEx-99) A grave situação do desemprego em todo 
o mundo obedece a fatores estruturais e conjunturais. Os 
fatores estruturais dizem respeito às mudanças ocorridas 
na estrutura produtiva, quando a aplicação da tecnologia à 
produção é responsável pelo fechamento definitivo de 
postos de trabalho. Os fatores conjunturais relacionam-se 
principalmente à situação socioeconômica de cada país. 
Analise a tabela a seguir. 
 

País Inflação 
(% em 

12 meses) 

Desemprego 
(% PEA) 

PIB 
(em % no 

1º trimestre ) 

Brasil 7,89 8,02 1,0 

Argentina - 1,3 13,5 - 3,0 

Rússia 116,6 11,5 - 4,0 

Indonésia 30,7 14,8 - 10,3 

EUA 2,1 4,3 4,0 

Japão - 0,1 4,6 0,1 

França 0,4 11,4 2,1 

Espanha 2,2 17,0 3,6 
(Fonte: Jornal A Folha de São Paulo, 14/07/1999) 

 

A partir do texto e da tabela acima podemos concluir que 
a) os países com os maiores crescimentos em seu PIB 
apresentam as mais baixas taxas de desemprego. 
b) em todos os países da tabela, o desemprego tem 
mostrado possuir apenas causas conjunturais, afetando 
principalmente os países de menor crescimento do PIB. 
c) apesar do decréscimo do seu PIB, a Indonésia 
apresenta as maiores taxas de emprego. Isso se deve à 
grande quantidade de mão-de-obra barata disponível 
naquele país. 
d) o desemprego estrutural tem contribuído 
consideravelmente para o aumento nas taxas de 
desemprego na França e na Espanha. 
e) apesar da grande inflação verificada nos últimos anos, 
a Rússia conseguiu manter em baixos níveis a sua taxa de 
desemprego, graças, sobretudo, ao crescimento verificado 
no seu PIB. 
 

20. (EsPCEx-99) O gráfico abaixo representa as horas 
médias trabalhadas, no setor urbano, em alguns países. 
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(Fonte: Jornal A Folha de São Paulo, de 30 de maio de 1999.) 

 

Sobre a redução de horas de trabalho, podemos afirmar 
que: 
a) foi um dos fatores responsáveis pelo recuo no 
crescimento econômico dos países europeus. 
b) os países que mais reduziram as suas cargas horárias 
devem apresentar maiores taxas de desemprego. 
c) ocorrem em países desenvolvidos, o que nos faz 
acreditar que o fenômeno observado não tem acontecido 
em países pobres. 

d) uma das suas causas é o excedente de produção 
verificado ao longo dos tempos, gerado principalmente a 
partir do uso de novas tecnologias. 
e) o nível de desenvolvimento social cresce junto com o 
aumento das horas trabalhadas. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 2000/01 

Geografia 
 

17. (EsPCEx-01) Analise o mapa ao lado. Com base no 
conhecimento de coordenadas geográficas, é possível 
concluir que a porção representada no mapa. 
 

 

a) situa-se no Hemisfério Norte.      
b) é uma região Polar. 
c) possui áreas tropicais.      
d) é cortada pelo meridiano de Greenwich.        
e) é banhada pelo oceano Atlântico. 
 

18. (EsPCEx-01) A representação do nosso planeta por 
meio de um globo terrestre sofre menos deformações do 
que aquelas feitas em superfície plana. Estas, porém, são 
de mais fácil manuseio e, por isso, mais utilizadas. 
Dependendo da finalidade do mapa, são usadas várias 
projeções cartográficas. As principais são as representadas 
no quadro abaixo: 

 
 
As figuras abaixo representam, respectivamente, mapas 
resultantes das seguintes projeções: 
 

 
 
a) Mercator e Cônica.   b) Plana e Cilíndrica. 
c) Cônica e Mercator.     d) Plana e Cônica. 
e) Cilíndrica e Plana. 
 

19. (EsPCEx-01) A distribuição da população no mundo 
ocorre de maneira desigual. Enquanto existem países como 
o Canadá, com uma área de 9.970.670 km2 e população de 
aproximadamente 30.000.000 habitantes, existem países 
como Bangladesh, com aproximadamente 125.000.000 de 
habitantes em apenas 143.998 km2. 
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Fonte: Almanaque Abril, 1999. 

A população canadense, caso sua densidade demográfica 
fosse igual à de Bangladesh, deveria ser atualmente 
a) aproximadamente o dobro da população canadense. 
b) menor do que a população de Bangladesh. 
c) igual à população de todo o mundo. 
d) aproximadamente a soma das populações do Canadá e 
de Bangladesh. 
e) maior que toda a população mundial. 
 

20. (EsPCEx-01) Observe o mapa abaixo: 
 

 

 
A partir da análise da figura, é possível concluir que uma 
preocupação comum a todas as áreas pontilhadas no mapa 
tem sua origem no(a) 
a) processo erosivo gerado pela prática da agricultura 
extensiva. 
b) poluição do ar provocada pela grande concentração 
industrial. 
c) grande densidade demográfica provocada pelas altas 
taxas de natalidade. 
d) instabilidade geológica dos seus terrenos. 
e) exploração desenfreada dos recursos minerais. 
 

 
 
 
21. (EsPCEx-01) “O efeito estufa é, em princípio, um 
fenômeno natural indispensável para a vida do planeta. (…) 
O problema é que as concentrações de CO2 e de outros 
gases têm aumentado nas últimas décadas. A maior parte 
dos especialistas acredita que esse crescimento deve ser 
atribuído essencialmente à intervenção humana.” 

(Fonte: MAGNOLI, Demétrio. Panorama do mundo 3. SP: Scipione, 
1997, p. 27. 

O gráfico abaixo apresenta as emissões anuais de dióxido 
de carbono em toneladas per capita de alguns países. 
Analisando-o, é possível concluir que 

 
a) dos países citados no gráfico, os que mais contribuem 
com o efeito estufa são os EUA, China e Rússia. 
b) a quantidade de poluentes emitida por Cingapura é 
quase oito vezes maior que a poluição emitida pela China. 
c) a quantidade de poluentes emitida pela Índia, Brasil e 
China contribuem menos para o agravamento do efeito 
estufa que o Japão sozinho. 

d) a emissão de dióxido de carbono per capita é 
inversamente proporcional ao nível de educação e 
consciência ambiental da população desses países. 
e) os EUA sozinhos emitem mais da metade do dióxido de 
carbono do mundo. 
 

22. (EsPCEx-01) A internacionalização da economia atribui 
à cidade novos papéis. Algumas cidades, pelo seu papel na 
esfera global, são consideradas metrópoles mundiais. Para 
serem assim consideradas, essas cidades 
necessariamente precisam ser as (os) 
a) capitais de países desenvolvidos, com mais de 10 
milhões de habitantes. 
b) capitais com mais de 15 milhões de habitantes. 
c) metrópoles que concentram grandes capitais, 
profissionais qualificados e tecnologia. 
d) centros militares de grande poderio bélico. 
e) metrópoles que possuem reduzidas disparidades sociais. 
 

23. (EsPCEx-01) “O planeta chega às vésperas de um novo 
século com desigualdades mundiais de renda e níveis de 
vida de proporções grotescas”. É o que informa a edição 
1999 do Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 
preparado por PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), tomando como base dados relativos a 
1997 para 174 países.” 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 11 Jul 1999. 

O gráfico abaixo demonstra algumas dessas disparidades. 
 

 

 
A análise do mesmo nos permite afirmar que: 
 
 
a) a cada US$ 1.000,00 produzidos no mundo, apenas  
US$ 14,00 não são gerados no grupo de países mais ricos. 
b) mais de 2/3 da produção mundial ocorre no grupo dos 
países citados como os mais ricos do mundo. 
c) o volume das riquezas produzidas internamente no grupo 
de países médios é menor que o total de bens e serviços 
exportados por eles mesmos. 
d) o grupo de países médios possui reduzido PIB pela 
ausência de investimentos de empresas de capital externo 
em seus territórios. 
e) o grupo de países mais pobres do mundo é responsável 
por apenas 1% da exportação de matérias-primas. 
 
24. (EsPCEx-01) Os dados da tabela abaixo nos permitem 
afirmar que 
 

Exportações agrícolas em relação ao total de 
exportações de mercadorias – 1992 

em porcentagem (%) 

América do Norte 14 

América Latina 25 

Europa Ocidental 2 

Europa Oriental 12 

África 16 

Oriente Médio 3 

Ásia 9 

Mundo 12 
Fonte: Lucci, E. A. Geografia. SP: Saraiva. p. 132 

 

a) a agricultura possui uma discreta participação no total 
das exportações mundiais. 
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b) a América Latina é a maior produtora mundial de 
alimentos. 
c) apenas 12% dos gêneros agrícolas produzidos em todo 
o mundo são exportados. 
d) a América Latina sozinha produz mais alimentos que a 
Europa e a Ásia juntos. 
e) quanto mais rica a região, menor é a sua produção 
agrícola. 
 

25. (EsPCEx-01) “A presença de vários grupos étnicos e 
religiosos num determinado país pode desencadear 
conflitos internos, principalmente quando um desses grupos 
aspira à conquista de sua autodeterminação política”. 

Fonte: Miriam e Miriam. Geografia Política. SP: Nova Geração, p. 
80. 

Diversos conflitos, em diferentes locais, despontam no 
mundo. Sobre esses conflitos, assinale a alternativa 
correta: 
a) A divergência entre uma minoria protestante e uma 
maioria católica fez eclodir diversos conflitos na Irlanda. 
b) As províncias bascas, situadas na porção meridional da 
Espanha, lutam por independência. 
c) Na Rússia, na região do Cáucaso, grupos étnicos de 
religião muçulmana lutam pela independência de seus 
territórios. 
d) Na Somália, diversos clãs lutavam pelo poder, até a 
intervenção da ONU em 1994, encerrando assim os 
conflitos naquele país. 
e) No Afeganistão, hutus e tutsis formaram a Frente 
Islâmica de Salvação tomando o poder e desencadeando 
um conflito interno. 
 

26. (EsPCEx-01) A tendência mundial nos dias de hoje é, 
além do processo de globalização econômica, a formação 
de mercados regionalizados, como, por exemplo, o 
Mercosul, proporcionando aos países melhores condições 
de conquistas de mercados externos cada vez mais 
disputados. Com relação ao MERCOSUL, pode-se afirmar 
que: 
a) seu principal objetivo foi realizar, a curto prazo, uma 
unificação política e monetária entre os países membros. 
b) mesmo antes de sua instalação o intercâmbio comercial 
entre os países membros já representava a maior parte do 
comércio exterior desses países. 
c) constituído através do tratado de Santiago em março de 
1993, visava inicialmente estabelecer uma zona de livre 
comércio entre os países membros, através da adoção de 
taxas alfandegárias. 
d) fixou uma política comercial conjunta dos países 
envolvidos em relação a terceiros, partindo para o estágio 
de união aduaneira. 
e) em outubro de 1996, o Chile e os demais países andinos 
assinaram um acordo de livre comércio com este bloco, 
efetivando a participação dos mesmos como novos 
membros. 
 

27. (EsPCEx-01) Analise a tabela abaixo: 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 11 Jul 1999. 
 

Os dados acima nos permitem afirmar que: 
a) o faturamento da General Motors sozinho equivale a 
quase duas vezes o PIB dos dois países mais pobres do 
mundo. 
b) na ordem mundial vigente, as grandes empresas 
transnacionais têm faturamento superior ao PIB de diversos 
países considerados desenvolvidos. 

c) apenas países subdesenvolvidos possuem PIB menor 
do que o faturamento de algumas empresas globais. 
d) todos os países listados na tabela apresentam PIB 
considerados pequenos por serem subdesenvolvidos. 
e) algumas empresas possuem grandes faturamentos pelo 
fato de suas produções não serem computadas no PIB de 
nenhum país do país. 
 

28. (EsPCEx-01) Após a Segunda Guerra Mundial, a 
economia japonesa efetivou um grande salto, sendo 
denominado esse período como o “milagre japonês”. 
Assinale a alternativa que justifica este crescimento 
econômico, colocando o Japão entre as maiores economias 
do mundo. 
a) Mão-de-obra qualificada e grande quantidade de 
matéria-prima. 
b) Acúmulo de capital proveniente do setor primário, 
apesar da pequena manufatura. 
c) Grande potencial energético e rápido crescimento do 
mercado interno após a Segunda Guerra Mundial. 
d) Altos investimentos no setor de pesquisa e mão-de-
obra qualificada. 
e) Grande quantidade de combustíveis fósseis e energia 
hidráulica abundante. 
 

29. (EsPCEx-01) Analise a figura abaixo. 
 

 
Fonte: Revista Newsweek, 06 dez 1999, p. 15. 

 

Ela representa, de forma caricata, a China. A mensagem 
contida nessa representação relaciona-se 

a) ao fato de a China ser a sede das empresas 
transnacionais citadas. 

 

 

b) à nova divisão regional da China a partir de sua 
abertura política. 

c) ao exagerado crescimento demográfico de algumas 
regiões e conseqüente aumento de seus mercados 
consumidores. 

d) às peculiaridades regionais de cada mercado 
consumidor. 

e) à abertura da economia chinesa ao capital externo. 
 

30. (EsPCEx-01) Alguns países do sudeste asiático 
superaram o subdesenvolvimento, demonstrando nas 
últimas décadas grande crescimento econômico. Esses 
países são denominados de tigres asiáticos e têm-se 
caracterizado ao longo desse período principalmente por 
apresentarem 

a) uma economia baseada na agricultura de exportação. 

b) industrialização com ênfase na participação de capital 
nacional. 

c) uma produção industrial voltada basicamente para o 
mercado interno. 

d) pequena concentração de capital, apesar de possuírem 
as maiores taxas de desenvolvimento da Ásia. 

e) um grande desenvolvimento industrial, impulsionado 
por investimentos externos. 
 

31. (EsPCEx-01) Sobre o continente africano, é correto 
afirmar que 
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a) a porção conhecida como “África Branca” corresponde 
ao sul do continente, tendo como principal exemplo a África 
do Sul. 

b) alguns dos maiores desertos do mundo, como os do 
Saara e Góbi, estão localizados em seu território. 

c) o norte, povoado por negros do grupo sudanês, 
apresenta altos índices pluviométricos e sua economia está 
baseada na produção de diamante. 

d) na parte norte, Argélia e Tunísia apresentam algum 
desenvolvimento industrial, porém são carentes de fontes 
energéticas. 

e) na África mediterrânea, localizam-se os países do 
Magreb, de economia subdesenvolvida e forte presença de 
atividades agrícolas, principalmente o cultivo de oliveiras e 
tâmaras. 
 

32. (EsPCEx-01) “A reunião do Conselho Europeu em 
dezembro de 1991, na cidade holandesa de Maastricht, 
definiu a estratégia comunitária diante do fim da Guerra 
Fria. (…) O Tratado de Maastricht, assinado em fevereiro 
de 1992, substituiu juridicamente o Tratado de Roma como 
documento base da Comunidade Européia e delineou 
novas metas para o aprofundamento da integração 
européia.” 

Fonte: MAGNOLI, Demétrio. União Européia. SP: Moderna, p. 66.) 

Sobre o tratado de Maastricht, é correto afirmar que 

a) estabeleceu o Parlamento Europeu e a Comissão 
Européia, eliminando os estados e nações. 

b) sua entrada em vigor substituiu a denominação “União 
Européia” por “Comunidade Econômica Européia” 

c) suas cláusulas obedecem a criação de uma moeda 
única , o Euro, adotada desde então por todos os países 
desse bloco. 

d) tem, como uma das metas, a definição de uma política 
externa e de segurança comum. 
e) estabeleceu novas diretrizes para a entrada de países do 
Leste Europeu e restringiu a adesão dos países nórdicos. 
 

GEOGRAFIA - EsPCEx 2001/02 

 
Geografia 

 

17. (EsPCEx-02) Foi realizado em abril deste ano, na 
cidade de Quebec no Canadá, a III Cúpula das Américas, 
com o objetivo de discutir, dentre outros assuntos, a criação 
de uma área de livre comércio nas Américas. Da ALCA 
deverão participar todos os países do continente, exceto 
Cuba. Serão envolvidos, portanto países com diferentes 
características socioeconômicas. O quadro abaixo 
apresenta alguns dados relativos á ALCA em comparação 
com dados de alguns países envolvidos: 
 

 
 

Fonte: Almanaque Abril, 2000/Revista Época, 23 de abril de 2001. 
 

Levando em consideração as características 
socioeconômicas dos países envolvidos, os países I, II e III 
visto no gráfico podem representar, respectivamente 
a) Honduras, México e Venezuela. 
b) Equador, Argentina e Chile. 
c) Uruguai, Argentina e Panamá. 
d) Chile, EUA e El Salvador. 
e) Paraguai, Canadá e México. 
 

18. (EsPCEx-02) O mapa abaixo apresenta três 
importantes rios da Europa. 
 

 
 

A respeito dos rios assinalados é correto afirmar que a letra 
a) "A" representa o rio Tejo, que se destaca pela grande 

extensão. 
b) "B" representa o rio Danúbio, que se destaca como 

importante rio de integração, cortando diversos países. 
c) "C" representa o rio Ródano, que se destaca pela 

importância estratégica em relação à importação de 
petróleo. 

d) "A" representa o rio Voga, que se destaca por dividir 
importantes países do leste europeu. 

e) "B" representa o rio Loire, que se destaca pelo 
escoamento da produção da França. 

 

19. (EsPCEx-02) A composição das formações vegetais 
obedece a determinados fatores, em especial, o clima e 
relevo. Abaixo estão representadas as principais formações 
vegetais da América do Sul. A alternativa que representa a 
legenda e sua verdadeira correlação com a formação 
vegetal e seus respectivos fatores é 

a)  Floresta aciculifoliada dominada por um clima 
tropical quente e úmido e por um relevo de planalto. 

b)  Estepes características de regiões montanhosas e 
de clima tropical quente e seco. 

c)  Vegetação xerófila dominada por um clima semi-
árido e relevo de planície. 

d)  Pradarias características de regiões de clima 
temperado e topografia plana. 

e)  Savanas dominada por um clima subtropical e 
relevo de planície. 

 
 

20. (EsPCEx-02) Às 09:00h de uma segunda-feira parte da 
cidade de Natal (RN) um avião com destino a Kinshasa 
(Capital da República Demográfica do Congo). O tempo de 
viagem é de 5 horas. O avião pousa em Kinshasa às 
18:00h, horário local. Sabendo-se que a circunferência da 
Terra na linha do Equador corresponde a aproximadamente 
40.000 km e desprezando-se os cinco graus que separam 
as duas cidades da latitude 0º, é possível afirmar que a 
distância entre as cidades é de aproximadamente  
a) 10.500 km     b) 15.500 km.     c) 6.500 km. 
d) 2.500 km.      e) 12.500 km. 
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21. (EsPCEx-02) A economia canadense, uma das mais 
poderosas do mundo, caracteriza-se por elevado nível 
industrial e de serviços, bem como por apresentar uma 
agricultura moderna e bastante expressiva. Sobre a 
economia do Canadá, assinale a opção correta. 
a) Toronto e Quebec, situadas na Colúmbia Britânica, 

representam os dois maiores centros industriais do país. 
b) A região ocidental do país apresenta grande 

concentração populacional, contribuindo desta maneira 
para o desenvolvimento das atividades agrícolas. 

c) Apesar das técnicas modernas e altamente produtivas, o 
relevo e o clima do Canadá não permitem a prática da 
agricultura, obrigando o país a ser um grande importador 
de cereais. 

d) A grande extensão de florestas facilita a extração de 
madeira, contribuindo para o desenvolvimento da 
indústria canadense, em especial, de papel e celulose. 

e) Na região dos Grandes Lagos e vale do rio São 
Lourenço, desenvolve-se uma pecuária extensiva para a 
produção de carne. 

 

22. (EsPCEx-02) O processo de urbanização é um 
fenômeno espacial que tem como causas transformações 
sociais e econômicas e se apresenta de maneira 
diferenciada no mundo. Sobre a urbanização mundial é 
correto afirmar que: 
a) nos países desenvolvidos a urbanização se iniciou a 

partir da primeira metade do século XX em decorrência 
do desenvolvimento tecnológico; 

b) atualmente cerca de 80% da população mundial vive na 
zona urbana, especialmente nas grandes metrópoles; 

c) dentre os continentes, a Ásia apresenta as mais altas 
taxas de urbanização; 

d) na América Latina, com exceção dos países Argentina, 
Uruguai e Brasil, a população rural é superior à 
população urbana; 

e) na África, o ritmo de transferência de populações do 
campo para a cidade é crescente, apesar do predomínio 
das atividades agrárias na estrutura econômica de 
quase todos os países do continente. 

 

23. (EsPCEx-02) A criação da ALCA faz parte do processo 
de formação de grandes blocos regionais que começou em 
meados do século passado e ganhou força nos anos 80 e 
90. Ao apostar na formação de um grande bloco regional, 
os EUA poderão consolidar ainda mais sua liderança 
mundial, aumentando seu poder político em fóruns 
internacionais como o FMI e a OMC. Fonte: adaptado do jornal 

O GLOBO, de 15 de abril de 2001, p. 35. 
 

Considerando as características que envolvem o processo 
de formação de blocos econômicos, em especial da Área 
de Livre Comércio das Américas (Alca), e analisando o 
texto acima pode-se afirmar que: 
a) historicamente, a criação de um grande bloco como a 

Alca impossibilita a coexistência de outros acordos 
bilaterais, como por exemplo, o Mercosul; 

b) a entrada dos EUA em um grande bloco econômico é 
uma necessidade atual e urgente, que poderá levá-lo à 
liderança da economia mundial; 

c) concomitantemente ao processo de globalização, o 
aumento do comércio regional, como se pretende com a 
Alca, é uma tendência atual; 

d) a criação da Alca será de fato a ampliação do Nafta, 
incluindo-se tão somente a América do Sul; 

e) a consolidação da Alca homogeneizará as condições 
socioeconômicas dos países envolvidos nesse mercado. 

 

24. (EsPCEx-02) Um avião cruzou a África no sentido 
nordeste-sudoeste. Foi uma viagem tumultuada. Os 
passageiros enfrentaram algumas dificuldades, 
representadas por letras na figura abaixo. 
 

 
 
Levando em consideração o sentido do vôo e as 
características dos pontos representados por letras no 
mapa é possível afirmar que, numa ordem cronológica, os 
problemas enfrentados, desde o embarque até o pouso do 
avião, podem ter sido os seguintes: 
a) O embarque atrasou pois havia manifestação de grupos 

em defesa dos direitos políticos da maioria negra local; 
uma forte chuva na primeira hora de viagem quase fez 
com que o piloto mudasse a rota de vôo; uma 
tempestade prejudicou o trabalho de pouso da aeronave; 

b) Uma nevasca cobriu boa parte da pista do aeroporto 
dificultando a decolagem da aeronave; uma escala no 
meio da viagem quase se transformou em tragédia 
quando um grupo de Hutus invadiu a pista de pouso 
exigindo a retirada dos Tutsis de Ruanda; um incêndio 
de fortes proporções dificultou a aproximação da 
aeronave ao seu destino final; 

c) Grandes erupções vulcânicas, em cadeia montanhosa 
próxima ao aeroporto, provocaram o atraso do 
embarque; no primeiro terço da viagem, ventos e chuvas 
fortes causados por instabilidades características do 
clima equatorial quase obrigaram o piloto a mudar a rota 
do vôo; grupos rebeldes de origem islâmica provocaram 
tumulto no desembarque; 

d) Um tumulto no embarque provocado pela presença de 
ambientalistas que protestavam contra a matança de 
elefantes na região; rajadas de ventos provocaram fortes 
turbulências no meio da viagem; o desembarque foi 
atrasado em duas horas em virtude do protesto de 
mineradores contra o aumento das importações de 
petróleo; 

e) O vôo foi atrasado em duas horas, pois havia a ameaça 
de que grupos muçulmanos locais teriam armado uma 
bomba no aeroporto; rajadas de ventos provocaram 
fortes turbulências no meio da viagem; uma tempestade 
prejudicou o trabalho de pouso da aeronave. 

25. (EsPCEx-02) A Questão Palestina, a luta do povo 
palestino pela recuperação de seus territórios e a criação 
de Estado autônomo, envolve um complexo de países, 
nacionalidades, etnias, religiões e facções políticas. Das 
alternativas abaixo assinale a única que relaciona 
respectivamente o país envolvido e suas características 
sócio-políticas: 
a) A Jordânia, ao leste da Palestina, é um país árabe, 

muçulmano, onde predomina uma maioria sunita; 
b) A Palestina, centro dos problemas, é formado por povos 

árabes, de religião islâmica com destaque para o 
Sionismo; 

c) Israel, país que engloba todas as áreas envolvidas no 
conflito, tem um povo semita, judeus de maioria sunita; 

d) O Líbano, ao norte das regiões envolvidas, possui uma 
população de maioria curda, adepta do Judaísmo e tem 
como facção política predominantemente a xiita; 

e) O Egito, ao sul da Palestina, tem uma população árabe, 
porém de maioria cristã. 

 

26. (EsPCEx-02) Sobre o processo de globalização e suas 
conseqüências assinale a opção correta. 
a) Com o aumento da competitividade tem ocorrido uma 

diminuição das relações comerciais entre os países de 
um mesmo bloco econômico, fazendo com que esses 
busquem novos mercados. 
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b) A formação dos blocos regionais consolidou a 
valorização comercial dos países através do mecanismo 
de reserva de mercado, permitindo o crescimento da 
autonomia dos Estados na definição de suas políticas 
internas. 

c) O processo de regionalização permitiu a formação de 
inúmeros blocos econômicos que têm como objetivo final 
o estabelecimento de uma união aduaneira, a exemplo 
da União Européia. 

d) A globalização aumenta o fluxo de mercadorias, capitais, 
pessoas e informações, possibilitando acordos que 
resultam em mercados comuns, uniões aduaneiros ou 
simplesmente áreas de livre comércio. 

e) Com a globalização, a maioria das grandes empresas 
não possuem sequer uma fábrica, não empregam 
operários, entretanto, são elas que faturam milhões, 
usando apenas estratégias de produção e marketing, 
atuando somente em compra e venda de ações. 

 

27. (EsPCEx-02) A tabela abaixo foi extraída do caderno de 
previsão do tempo de um jornal. 
 

Cidade 
Temperatura 

Mínima 
Temperatura 

Máxima 

Bogotá 11 18 

Buenos Aires 0 10 

Estocolmo 12 21 

Havana 23 29 

Jerusalém 20 29 

Londres 12 22 

Santiago 0 15 

Moscou 8 20 

Nova York 22 29 

Sydney 11 18 
 

Da simples observação dos dados acima é possível afirmar 
que: 
a) a tabela pode representar um dia de equinócio; 
b) nesse dia as cidades mais frias são as de menores 

latitudes; 
c) as cidades de maiores amplitudes térmicas diárias 

possuem as menores longitudes; 
d) a tabela pode representar um dia do mês de agosto; 
e) os dados podem representar o final do outono em 

Londres. 
 

28. (EsPCEx-02) No continente europeu encontram-se 
alguns dos países mais desenvolvidos e industrializados do 
mundo. Sobre as características industriais de alguns 
países europeus é correto afirmar que: 
a) a Alemanha abriga um dos maiores complexos 

industriais do mundo, concentrado na margem esquerda 
do rio Rédano; 

b) no sul da Itália, região correspondente à planície do rio 
Pó, são encontradas as cidades industriais com elevado 
nível de vida; 

c) a região Renana, na França, conhecida por seus 
importantes centros industriais, é cortada pelos rios 
Reno e Volga; 

d) no Reino Unido, as indústrias de bens de capital se 
instalaram próximas das jazidas de carvão e ferro, na 
região de Belfast e Dublin; 

e) o porto de Roterdã, situado nos Países Baixos, é 
considerado uma das mais importantes portas de 
entrada e saída de produtos do continente europeu. 

 

29. (EsPCEx-02) Muitos especialistas internacionais 
comparam a Índia ao Brasil. Segundo eles, esses países 
possuem muitas características em comum. Abaixo, estão 
citadas algumas das principais características do Brasil.  
 

  I - Possui uma história escrita recente, que remonta ao 
período das Grandes Navegações. 

 II - País em desenvolvimento com forte parque industrial. 
III - Possui grandes cidades que estão entre as maiores do 

mundo. 

IV - Apesar de sua grande extensão territorial, o país 
possui uma unidade étnico-cultural. 

 V - Parte de seu território se encontra na faixa intertropical. 
 

Das características brasileiras citadas, são comuns à Índia: 
a) I, II e III;      b) II, III e V;      c) II e IV;      
d) III, IV e V.      e) Todas. 
 

30. (EsPCEx-02) A tabela abaixo apresenta indicadores 
sociais da Ásia Meridional. 
 

País 

Densidade 
Demográ-

fica 
(hab/km

2
) 

Expecta-
tiva de 

vida/hom
em 

Expec-
tativa de 

vida/ 
mulher 

Mortali-
dade 

Infantil 
(º/oo) 

Analfa-
betismo 

(%) 

Bangladesh 
Butão 
Maldivas 
Índia 
Nepal 
Paquistão 
Sri Lanka 

861,0 
40,4 
946,3 
296,8 
157,6 
185,6 
281,9 

57 
52 
65 
62 
57 
62 
71 

59 
55 
63 
62 
57 
62 
75 

77 
105 
50 
65 
85 
88 
15 

61,9 
57,8 
6,8 
48,0 
72,5 
62,2 
9,8 

Fonte: Almanaque Abril 1999 
 

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que: 
a) a Índia, um dos países mais populosos do mundo, não é 

o mais povoado da Ásia meridional; 
b) as altas taxas de mortalidade infantil contribuem 

diretamente para a longevidade da população desta 
região; 

c) os países com menores densidades demográficas 
apresentam as melhores condições de vida para a 
população; 

d) quanto mais povoado o país da região, mais elevada é a 
sua taxa de mortalidade infantil; 

e) Bangladesh é o país mais povoado de toda Ásia 
Meridional. 

 

31. (EsPCEx-02) Os dados abaixo, adaptados da revista 
Época, de 16 de abril de 2001, referem-se ao último censo 
norte-americano realizado no ano passado. 

 
 
“Dados do Censo no ano passado indicam que (I) são hoje 
35,3 milhões de americanos. Desde o último 
recenseamento, em 1990, a comunidade (I) teve um 
crescimento de cerca de 60%. É hoje o segmento que mais 
cresce nos EUA. Mas não foram só os números que 
mudaram. Os (I) são o grupo com menor acesso à 
educação formal. Daí o desemprego entre eles ser o dobro 
do registrado no resto da população.” 
Levando em consideração as recentes mudanças no perfil 
demográfico norte-americano, citadas no texto, e os dados 
do censo 2000, é correto afirmar que os números I, II e III 
correspondem, respectivamente, aos grupos de: 
a) negros, latinos e asiáticos;   
b) negros, asiáticos e latinos; 
c) latinos, negros e asiáticos;   
d) asiáticos, latinos e negros; 
e) latinos, asiáticos e negros. 
 

32. (EsPCEx-02) A China possui um vasto território com 
grandes extensões de terras altas, altiplanos, cadeias 
montanhosas, terras baixas, baixos planaltos e planícies. 
Essa diversidade geomorfológica contribui para presença 
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de diversas características climáticas naquele país, 
podendo-se destacar regiões que apresentam elevadas 
precipitações influenciadas por massas de ar marítimas, 
regiões com temperaturas muito baixas em função da 
altitude e regiões de grandes amplitudes térmicas, com 
precipitações próximas a zero. A figura abaixo apresenta a 
distribuição dos diferentes tipos climáticos da China. 
 

 
 

Das alternativas abaixo a única que relaciona corretamente 
um tipo climático com uma das características citadas é: 
a) subtropical, influenciada pelas chuvas de monções e 

onde se concentra grande parte da população chinesa; 
b) temperado, presente nas partes mais altas da China, 

especialmente na região do Tibete; 
c) tropical, presente no sudoeste da China e fator 

responsável pela sua grande produção de algodão; 
d) árido e semi-árido, localizado nas regiões mais altas da 

China; 
e) frio de montanha, atingindo a maior parte do território 

chinês. 
 
 
 

GEOGRAFIA – 2002/03 

 

17. (EsPCEx-03) O gráfico seguinte apresenta a 
distribuição, em percentual, da População Economicamente 
Ativa (PEA) do Brasil, por setores de atividade. 
Considerando as transformações socioeconômicas 
ocorridas no Brasil, no período descrito no gráfico, pode-se 
dizer que o setor: 
 

 
 
a) “X”, secundário, tem crescido de forma constante graças 

ao desenvolvimento tecnológico. 
b) “Y”, primário, tem decrescido, especialmente a partir dos 

anos 80, em virtude do processo de urbanização. 
c) “Z”, terciário, tem decrescido a cada ano que passa em 

virtude do chamado “desemprego estrutural”. 
d) “X”, terciário, tem decrescido nos últimos anos, apesar 

de já ocupar quase metade da PEA. 
e) “Z”, primário, tem decrescido muito nas últimas décadas 

graças, sobretudo, ao processo de êxodo rural verificado 
no período.   

 

18. (EsPCEx-03) Uma pessoa comprou um terreno 
medindo 137,5m2, em uma área residencial, representada 
na planta abaixo. Nela estão destacados cinco terrenos 
numerados de I a V. Utilizando a escala gráfica, pode-se 
afirmar que o terreno citado está representado pelo 
número:  

 
 
a) I          b) II         c) III         d) IV         e) V 
 

19. (EsPCEx-03) Somente 11% das terras agricultáveis do 
mundo não necessitam de técnicas de drenagem, correção 
ou outro tipo de melhoria, conforme mostra o gráfico 
abaixo. Considerando o gráfico e fundamentado em seus 
conhecimentos, é correto afirmar que os solos: 
 

 
a) sem limitações se restringem às regiões de planícies de 

baixa e médias latitudes. 
b) com problemas químicos recobrem boa parte da zona 

intertropical e sofrem o processo de laterização. 
c) rasos são encontrados em regiões de baixas altitudes, 

onde há predomínio de deposição sedimentar. 
d) muito secos aparecem, em sua maior parte, nas áreas 

de alta latitudes, onde o intemperismo físico é pouco 
ativo. 

e) muito úmidos sofrem o processo de salinização e são 
encontrados em regiões de vegetação característica das 
pradarias. 

 

20. (EsPCEx-03) “As grandes concentrações geográficas 
da indústria representam, até há pouco tempo, verdadeiras 
economias de aglomeração, atraindo novas empresas para 
o seu interior. Atualmente, o processo está se invertendo e 
muitas indústrias preferem fugir das regiões industriais 
tradicionais.” 
(Adaptado de MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto de Ensino 

de geografia. São Paulo: Moderna, 2000. p. 217) 
 

A desconcentração industrial, no plano internacional, ocorre 
de maneira significativa. Sobre esse fato, é correto afirmar 
que 
a) a concentração da agroindústria em países periféricos é 

responsável pela redução da produtividade do setor nos 
últimos anos. 

b) os parques industriais tradicionais detêm o monopólio da 
produção de automóveis no mundo. 

c) no setor têxtil têm-se destacado países que apresentam, 
dentre outros fatores, mão-de-obra barata. 

d) os setores de alta tecnologia, como a informática, não 
sofreram o processo de desconcentração industrial e se 
restringem aos países da União Européia. 

e) a escassez de matéria-prima tem sido a principal 
responsável pela redução da produção de bens de 
consumo em regiões de industrialização tradicional. 

 

21. (EsPCEx-03) “Serra Pelada e Carajás são um espelho 
das desigualdades no País. Cem quilômetros separam uma 
da outra, mas o abismo social entre as duas localidades é 
imensurável. Enquanto em Serra Pelada não há ruas 
pavimentadas e a maioria das casas é de madeira, no 
núcleo urbano de Carajás todas as vias são asfaltadas e as 
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moradias, de alvenaria. Em Carajás vivem cerca de 5.500 
pessoas, praticamente o mesmo número que em Serra 
Pelada. Mas o acesso, lá, é restrito a pessoas autorizadas 
pela Companhia, e todos os carro são revistados na 
reserva florestal.” 

(Adaptado de O Estado de São Paulo, 19 de Maio de 2002)  
 

A seguir estão listados alguns argumentos que tentam 
explicar as disparidades entre as localidades descritas. 
  I - “O valor de mercado do ouro extraído no local gerou 

um acúmulo de capital necessário à realização de 
benfeitorias em Carajás.” 

 II - “O crescimento desordenado de Serra Pelada ocorreu 
em meados dos anos oitenta, quando a Companhia 
Vale do Rio Doce deu início à exploração de ferro 
naquela localidade.” 

III - “A situação de Carajás é reflexo de planejamento 
governamental, com forte investimento de capital e 
desenvolvimento de uma industria extrativa.” 

 

Considerando as características socioeconômicas que 
envolvem as duas localidades, pode-se considerar como 
plausível(is) apenas o(s) argumento(s): 
a) I          b) II          c) III          d) I e II         e) II e III 
 

22. (EsPCEx-03) A atuação do poder público, com a 
implantação de áreas verdes, a organização de transportes 
eficientes, a fiscalização da emissão de poluentes e a 
coleta seletiva de lixo, é fundamental na busca por 
melhores condições sociais e ambientais nas grandes 
cidades, porém, sem a participação da população, 
dificilmente as iniciativas governamentais trarão resultados. 
A seguir, estão listados alguns problemas ambientais 
vividos pelas populações urbanas. 
 

  I - Ilha de calor. 
 II - Inversão térmica. 
III - Enchente e inundações. 
 

A alternativa que apresenta, respectivamente, as atividades 
da população que podem atenuar os efeitos advindos dos 
problemas listados acima é: 
a) evitar corte de árvores; racionalizar o uso de automóvel; 

evitar jogar lixo na rua. 
b) cimentar os quintais das casas; evitar corte de árvores; 

evitar desperdício de água. 
c) racionalizar o uso do automóvel; aumentar o consumo 

relativo de combustíveis fósseis; evitar o corte de 
árvores. 

d) evitar construções em áreas periféricas; aumentar o 
consumo relativo de gás natural; diminuir a circulação de 
veículos nas proximidades de canais e rios. 

e) aumentar o uso de condicionadores de ar; reduzir o 
consumo de combustíveis fósseis; ampliar o uso de 
produto descartáveis. 

 

23. (EsPCEx-03) A figura abaixo destaca alguns pontos do 
relevo do continente americano. As afirmações a seguir 
correspondem a algumas regiões assinaladas no mapa. 

 
 
 
  I - Área correspondente a dobramentos modernos que se 

originaram do encontro de uma placa continental com a 
placa de Nazca. 

 II - Áreas formadas pela provável aproximação e colisão 
dos continentes primordiais que originaram a Pangéia. 
O demorado trabalho das forças erosivas rebaixou e 
esculpiu os antigos dobramentos. 

III - Área de extenso derramamento vulcânico, ocorrido 
durante a época Mesozóica e associado às intensas 
perturbações tectônicas oriundas da fragmentação da 
Gondwana, que recobre cerca de 1,2 milhão de 
quilômetros quadrados. 

As afirmações I, II e III correspondem, respectivamente, às 
regiões: 
a) C, A e E   b) C, D e A   c) D, E e B   
d) A, E e B   e) B, C e E 
 

24. (EsPCEx-03) “A perplexidade dos economistas com a 
taxa de desemprego de 15,04% revelada pelo Censo 
Demográfico 2000 só vai aumentar diante dos dados sobre 
a desocupação nos estados brasileiros. O drama do 
mercado de trabalho é maior nas áreas mais carentes do 
Nordeste e nos estados do Norte onde, até então, só havia 
informações sobre o desemprego urbano.” 

(Flavia Oliveira, O Globo, 13 de maio de 2002)     
  

A questão do emprego é uma das discutidas atualmente. 
Sobre ela, podemos afirmar que: 
a) é  um problema que não afeta os países de economia 

tradicional, especialmente os que investem em 
tecnologia. 

b) a globalização tende a solucionar esse problema, pois 
as técnicas e máquinas modernas geram mais 
empregos na indústria. 

c) no Brasil, o desempregado atinge especialmente o Norte 
e o Nordeste, enquanto a região Centro-Sul não 
enfrenta esse problema. 

d) o desemprego no mundo, e no Brasil em particular, é 
exclusivamente conjuntural, fruto dos problemas 
econômicos e financeiros que dificultam o crescimento 
do país. 

e) uma das causas do desemprego é estrutural, isto é, 
decorre da substituição do trabalho humano por 
máquinas muito mais produtivas. 

 

25. (EsPCEx-03) O gráfico seguinte apresenta a estrutura 
etária do Brasil de acordo com os dados do Censo 2000. 
Analisando o gráfico, é possível perceber que na atual 
estrutura etária do Brasil a população: 
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a) tem diminuído.    b) idosa é maioria.    
c) adulta é maioria.     d) jovem é minoria.    
e) idosa tem decrescido. 
 

26. (EsPCEx-03) O mapa abaixo destaca, na cor mais 
escura, um conjunto de países que apresentam algumas 
características comuns. 

 
Analisando o mapa, pode-se afirmar que uma das 
características comuns ao grupo de países destacados é 
a(o): 
a) população de maioria muçulmana. 
b) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio. 
c) conflito constante de grupos étnicos e religiosos. 
d) escassez de água. 
e) escassez de alimentos. 
 

27. (EsPCEx-03) A foto de satélite abaixo apresenta a 
distribuição de massa de ar sobre a América do Sul em um 
determinado período do ano. As manchas escuras 
representam alta nebulosidade. Considerando as 
características climáticas do Brasil, escolha a alternativa 
que melhor descreve a imagem. 
 

 
 
a) Pode-se ver claramente a ação de três das principais 

massas de ar atuantes no País: Tropical Continental, 
Equatorial Atlântica e Tropical Atlântica, provocando 
chuvas, respectivamente, nas regiões Norte, Sul e 
Nordeste. 

b) Pode-se observar a grande quantidade de chuvas 
concentradas na parte central do País, acontecimento 
muito característico do inverno. 

c) Observa-se na imagem a passagem de uma frente fria 
sobre a Região Sul. Na Amazônia Ocidental, a Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT) provoca chuvas no 
norte do Amazonas e Roraima. No litoral oriental do 
Nordeste, ocorrem chuvas típicas de inverno. 

d) Nota-se a presença de uma grande massa de ar seca 
(Equatorial Continental) sobre a maior parte do País, o 
que deve provocar uma forte estiagem, ocorrência típica 
do verão brasileiro. 

e) Percebem-se três pontos de instabilidade: sobre a 
Região Sul, no litoral nordestino e no nordeste da 
Amazônia. Esse é o período de seca no Brasil central. A 
foto deve ter sido feita entre os meses de dezembro e 
fevereiro. 

  

28. (EsPCEx-03) O gráfico abaixo apresenta a distribuição 
da água no nosso Planeta. Considerando a distribuição de 
água na Terra, pode-se dizer que os números I, II e III 
correspondem, respectivamente, aos seguintes 
reservatórios: 

 
 
a) águas subterrâneas; calotas polares e geleiras; rio e 

lagos. 
b) calotas polares e geleiras; rios e lagos; água 

subterrâneas. 
c) rios e lagos; águas subterrâneas; calotas polares e 

geleiras. 
d) água subterrâneas; rios e lagos; calotas polares e 

geleiras. 
e) calotas polares e geleiras; águas subterrâneas; rios e 

lagos. 
 

29. (EsPCEx-03) Um fotógrafo de Campinas-SP, cidade 
localizada a 47º de longitude Oeste, resolve registrar o 
nascer do Sol do primeiro dia do ano. Antes do evento, 
telefona para um amigo que mora na cidade do Rio de 
Janeiro e fica sabendo que lá os primeiros raios 
apareceram às 05h44min. Sabendo-se que a cidade do Rio 
de Janeiro está localizada a 43º de Longitude Oeste, e 
desconsiderando as formas do relevo, qual deverás ser o 
horário do evento esperado pelo fotógrafo de Campinas-
SP? 
a) 05h55min      b) 06h00min      c) 06h05min 
d) 06h10min      e) 06h15min 
 

30. (EsPCEx-03) O extrato da carta topográfica abaixo 
representa uma propriedade rural onde se deseja construir 
um açude. Sabendo-se que o proprietário pretende que a 
represa acumule a maior quantidade possível de água, 
aconselha-se, com base na topografia da área, que o 
açude seja construído na quadrícula: 
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a) IB 
b) IIA 
c) IIC 
d) IIIA 
e) IIIB 

 
 

31. (EsPCEx-03) Portugal e Estados Unidos fizeram um 
dos jogos da Copa do Mundo de 2002. A partida iniciou-se 
às 18h de segunda-feira, 05 de junho, na Coréia do Sul 
(127º de longitude E). Os torcedores dessas seleções, 
espalhados pelo mundo, acompanharam a partida pela 
televisão em diferentes fusos horários. Um grupo de 
torcedores, no estado norte-americano do Havaí (158º de 
longitude W), assistiu ao início da partida de futebol às: 
a) 13h da segunda-feira.     b) 13h do domingo. 
c) 13h da terça-feira.           d) 23h do domingo. 
e) 23h da segunda-feira. 
 

32. (EsPCEx-03) O gráfico seguinte apresenta a forma de 
ocupação das terras na Grande Regiões do País. 
 

 
Fonte: IBGE, 2000 

 

Considerando o uso dos solos nas diferentes regiões 
brasileiras, pode-se dizer que os números I, II, III, IV e V 
correspondem, respectivamente, às regiões: 
a) Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. 
b) Sul, Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste. 
c) Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. 
d) Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. 
e) Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. 
 

GEOGRAFIA –2003/04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
(EsPCEx-04)Considere a pirâmide etária da população 
brasileira relativa ao ano de 1996. 

Pela análise da figura e fundamentando-se em seus 
conhecimentos sobre a dinâmica populacional, pode-se 
dizer que: 
(a) a pirâmide etária representa um estágio inicial de 

transição demográfica, já que há um nítido 
estreitamento a partir da faixa etária dos 20 aos 24 
anos. 

(b) a pirâmide etária, de modo geral, demonstra o nível de 
desenvolvimento econômico de um país, pois os 
gráficos de países desenvolvidos mostram 
distribuições homogêneas entre as faixas etárias. 

(c) o estágio de crescimento econômico do Brasil pode 
ser visualizado por meio de sua pirâmide etária, haja 
vista que ela é menos característica de um país 
agrário e rural que de um país urbano e industrial. 

(d) a associação entre estrutura etária de uma população 
e o grau de seu desenvolvimento econômico torna-se 
bastante evidente devido ao fato de países industriais 
centrais estarem ainda iniciando sua transição 
demográfica. 

(e) a estrutura da pirâmide etária indica claramente o auge 
da transição demográfica no Brasil, com taxas de 
crescimento atingindo índices próximos a 3%. 

 
17. (EsPCEx-04) Domingo do gaúcho foi de muito frio e 
geada. 

PORTO ALEGRE - O domingo foi de frio em todo o 
Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre a temperatura, 
nesta manhã, girou em torno de 6C° a 10C°. Na 
madrugada de sábado as baixas temperaturas e a 
geada atingiram a região Nordeste do Estado. 
Segundo a Estação de Climatologia Urbana de São 
Leopoldo, o frio permanecerá no Estado até a próxima 
quinta-feira, com tempo bom e sol. 

Fonte: Agência Jornal do Brasil, Domingo, 4 de Maio de 2003. 

Em virtude da época do ano em que ocorreram os fatos 
noticiados, eles podem ser associados 
(a) à fase final da atuação da massa polar atlântica (mPa), 

quando ela se apresenta fria e úmida, ocasionando 
fortes chuvas orográficas. 

(b) ao predomínio, durante o inverno, da massa polar 
atlântica (mPa), o que pode ser comprovado pela 
ocorrência de fortes geadas no Nordeste do estado, 
devido à migração de áreas ciclonais para o sul. 

(c) à atuação de ventos alísios na região, provocando as 
temperaturas anormais para a época do ano na região. 

(d) à plena atuação da massa polar atlântica (mPa) sobre 
o Rio Grande do Sul, após as chuvas de convecção 
causadas pelo seu choque com massas de ar quente. 

(e) à aproximação de um fenômeno típico de inverno, 
quando o anticiclone polar migra para as menores 
latitudes. 

 

18. (EsPCEx-04) A tabela a seguir mostra alguns 
parâmetros da participação do agronegócio na economia 
brasileira. 
 

PIB (%) Empregos (%) Volume de 
exportações (%) 

29 37 41 
 

Com base em seus conhecimentos e considerando os 
dados da tabela, é correto afirmar que 
(a) o expressivo volume de exportações ligadas ao 

agronegócio aponta para a necessidade de melhoria 
no escoamento da produção, hoje caracterizado pelo 
uso excessivo dos transportes rodoviários no Brasil. 
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(b) o volume de exportações demonstra ser o Brasil um 
grande exportador de grãos, o que mantém baixo o 
preço da terra e explica a crescente ampliação das 
frentes pioneiras e o processo de ruralização em 
alguns estados. 

(c) o setor primário é o carro-chefe da economia nacional, 
sendo a exportação de matérias-primas nossa maior 
fonte de divisas, não obstante o alto nível de 
industrialização verificado a partir da década de 1970. 

(d) a grande participação do agronegócio no PIB está 
relacionada à queda de barreiras comerciais outrora 
impostas pelas economias livre-cambistas, como a da 
União Européia e a dos Estados Unidos. 

(e) o volume de empregos vinculados ao agronegócio 
evidencia que, mesmo num país industrializado, a 
maior parte da População Economicamente Ativa 
ainda se encontra no setor primário. 

 

19. (EsPCEx-04)Os biomas existentes na Terra 
apresentam distribuição geográfica fortemente 
condicionada pelas características climáticas. Na figura 
abaixo, estão representadas faixas de distribuição de 
alguns desses biomas. 
 
 
Com base na figura e nos seus conhecimentos, pode-se 
afirmar que os números I, II, III e IV correspondem, 
respectivamente, a 
(a) Floresta de Coníferas, Deserto, Floresta Temperada e 

Campo. 
(b) Campo, Floresta de Coníferas, Floresta Tropical e 

Tundra. 
(c) Floresta Temperada, Tundra, Deserto e Campo. 
(d) Floresta Tropical, Floresta Decídua, Tundra e Deserto. 
(e) Floresta Tropical, Campo, Deserto e Tundra. 
 

20. (EsPCEx-04) Em 2002, o Instituto Nacional de 
Meteorologia alertou a população sobre a ocorrência do 
fenômeno El Niño e suas conseqüências para o Brasil. 
Alertas sobre o El Niño são importantes, pois este 
fenômeno 
(a) pode levar à desestruturação da produção de 

alimentos, provocando estiagens em todo o Brasil. 
(b) acentua a ocorrência de queimadas no extremo norte 

do País, particularmente em Roraima. 
(c) aumenta as precipitações nas regiões Centro-Oeste e 

Nordeste, nos meses de setembro a novembro.  
(d) torna o inverno mais rigoroso na maior parte do País, 

provocando fortes geadas na Região Sul. 
(e) provoca a elevação da temperatura nas regiões Norte 

e Nordeste e forte estiagem na Região Sul. 
 

21. (EsPCEx-04) O processo de formação do carvão 
mineral exige um longo tempo geológico. A figura abaixo 
mostra os diferentes estágios de transformação do carvão 
(estágios de carbonização). Considerando a variação da 
proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio nos diferentes  
estágios de carbonização, pode-se afirmar que os números 
I, II, III, IV e V correspondem, respectivamente, a 

(a) macieira, turfa, linhito, hulha e antracito. 
(b) macieira, linhito, hulha, turfa e antracito. 
(c) madeira, linhito, hulha, antracito e turfa. 
(d) madeira, turfa, antracito, hulha e linhito. 

(e) madeira, antracito, hulha, linhito e turfa. 
 

22. (EsPCEx-04) Os movimentos lentos da crosta terrestre 
produzidos por forças do interior da Terra são designados 
genericamente diastrofismo ou tectonismo. Sobre esses 
movimentos, são feitas as seguintes afirmações: 

I - a orogênese  movimentos horizontais  ocorre nas 
áreas de contato entre as placas tectônicas, provocando os 
chamados dobramentos modernos; 

II - a epirogênese  movimentos verticais  provoca o 
soerguimento ou rebaixamento de porções da litosfera, 
permitindo o reajustamento isostático; 
III - as transgressões e regressões marinhas são  
provocadas pelos movimentos horizontais que exercem 
pressão sobre as bacias sedimentares encaixadas no 
interior de escudos cristalinos. 
É correto o que se afirma em 
(a) I e III, apenas.     (b) II e III, apenas.      
(c) I e II, apenas.    (d) II, apenas.           
(e) I, II e III. 
 

23. (EsPCEx-04) De acordo com o economista Joseph 
Schumpeter a economia industrial evolui por meio de ondas 
de inovações tecnológicas. Quando um conjunto de novas 
tecnologias encontra aplicação produtiva, as tecnologias 
tradicionais são abandonadas, num processo conhecido 
como destruição criadora. Sobre essas ondas de inovação, 
pode-se afirmar que 

 
(a) a primeira onda de inovação tecnológica iniciou-se no 

Japão com o imperador Meiji e praticamente restringiu-
se ao espaço asiático. 

(b) na segunda onda, a indústria passou para a outra 
margem do Pacífico, chegando à Costa Oeste da 
América do Norte, área mais tradicional da indústria 
norte-americana, transferindo o poder econômico 
mundial para os Estados Unidos. 

(c) a terceira onda mostrou os primeiros sinais de 
esgotamento, quando, a partir do sistema de Bretton 
Woods, o padrão monetário baseado na equivalência 
entre o dólar e o ouro foi abandonado pelos Estados 
Unidos, dando lugar à flutuação cambial. 

(d) na quarta onda, a economia industrial britânica foi 
ultrapassada pela dos EUA, enquanto, na América 
Latina, nasciam ferrovias para ligar as regiões 
produtoras de matérias-primas aos portos 
exportadores, evidenciando a Primeira Divisão 
Internacional do Trabalho. 

(e) a quinta onda assistiu a uma descentralização da 
atividade industrial, com a pesquisa e o 
desenvolvimento de produtos concentrando-se 
principalmente rios Estados Unidos. 

 

24. (EsPCEx-04) Um pesquisador fez uma viagem pelo 
Brasil para verificar no terreno as diferenças de relevo, 
baseando-se na classificação de Jurandyr L. S. Ross. 
Viajando da cidade l em direção à cidade ll, conforme 
indicado na figura, o pesquisador encontrou, 
sucessivamente, os seguintes tipos de relevo: 
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(a) planície, planalto, depressão, planalto e planície. 
(b) scarpas, depressão, planície, depressão e escarpas. 
(c) planalto, escarpas, depressão, escarpas e planalto. 
(d) planalto, depressão, planície, depressão e planalto. 
(e) depressão, planalto, planície, planalto e depressão. 
 

25. (EsPCEx-04) O texto a seguir refere-se especificamente 
a um trecho da vegetação brasileira no Noroeste de Minas 
Gerais. 
“O que ainda ninguém tinha feito, a gente se sentia no 
poder fazer. Como fomos: (...) tocamos, descendo 
esbarrancados e escorregador. Depois subimos. A parte de 
mais árvores, dos cerrados, cresce no se caminhar para as 
cabeceiras. Boi brabeza pode surgir do caatingal, 

tresfuriado como o que de gente nunca soube  vem feito 
pior que onça. Se viam bandos tão compridos de araras, no 
ar; que pareciam um pano azul ou vermelho, desenrolado, 
esfiapado nos lombos do vento quente. Daí, se desceu 
mais, e, de repente, chegamos numa baixada toda avistada 
(...), com uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal dos 
mais altos: buriti-verde que afina e eveste, belimbeleza. 

(João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas) 
A paisagem descrita acima tem como característica 
(a) a pequena diferenciação da fisionomia da vegetação, 

continuamente seca e de formação arbustiva. 
(b) estender-se para além da região citada, abrangendo 

vastas áreas do Brasil central e manchas 
descontínuas, desde o Rio Grande do Sul até o 
extremo Norte. 

(c) a tipologia do chamado ‘cerrado’, cujas matas galerias 
ou ‘cabeceiras’, beneficiam-se com as queimadas 
naturais, recompondo o solo. 

(d) a presença de um solo básico, áreas nas quais se 
mesclam domínios vegetais como o cerrado e a 
caatinga arbustiva densa, marcada por cactáceas. 

(e) ser de um domínio morfoclimático com chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano, apresentando solo 
bastante poroso e clima quente. 

 

26. (EsPCEx-04) O gráfico refere-se à produção mundial de 
um determinado tipo de energia. 

  
É mais provável que o gráfico represente a produção 
mundial de 
(a) carvão mineral.      (b) petróleo.     
(c) hidroetetricidade.  (d) energia nuclear.       
(e) álcool combustível. 
 

27. (EsPCEx-04) “A Ordem da Guerra Fria presidiu o 
sistema internacional de Estados entre 1947 e 1989 

(período no qual) o cenário internacional adquiriu uma 
geometria bipolar (que) coagulou (...) em torno das 
superpotências do pós-guerra: os Estados Unidos e a 
União Soviética. A rivalidade entre elas expressou-se como 
concorrência estratégica e militar e como contraposição 
ideológica de modelos de organização social e econômica”. 
(MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO. Regina. Projeto de Ensino 
de Geografia. São Paulo: Moderna, 2000.) 

A Ordem Bipolar foi substituída por uma Nova Ordem 
Mundial, que, dentre outras características e tendências, 
apresenta 

I  redefinições do papel da União Européia, cujo embrião 
fora criado pelo Plano Schumann para romper a lógica 
conflitiva e desestabilizadora, entre Estados Nacionais da 
Europa Ocidental. 

II  a contradição entre fortes tendências à regionalização 
de amplas áreas, com o surgimento de blocos econômicos 
supranacionais, e a globalização, integrando os mercados 
mundiais, ambos processos excludentes, pois os 
megablocos são um empecilho à total integração 
econômica mundial. 

III  a perda de hegemonia dos EUA na Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), cuja razão de ser foi 
extinta, uma vez que países do antigo mundo socialista 
cada vez mais se aproximam da Europa Ocidental, 
inclusive com claras intenções de ingressar na União 
Européia. É correto o que se afirma apenas em 
(a) I e II.   (b) II e III.  (c) I e III.  (d) II.   (e) I. 
 
28. (EsPCEx-04) Uma pessoa é convidada a organizar uma 
caminhada em área desconhecida. Para se orientar, recebe 
o esboço da figura 1 (de escala desconhecida). 
Preocupada com o bem-estar dos excursionistas, resolve 
descobrir a distância ser percorrida (de P até S) a partir de 
um mapa que apresenta apenas parcialmente a mesma 
área (figura 2). Após realizar as medições indicadas nas 
figuras, calculou que a distância a ser percorrida de P até S 
é de 

 
(a) 2km.      (b) 6km.     (c) 4km.      
(d) 12km.          (e) 8km. 
 

29. (EsPCEx-04) “Enquanto a atividade agrícola ocupa 
grandes extensões do planeta, a atividade industrial se 
concentra em pontos do espaço. (CARLOS, Ana Fani A. 
Espaço e indústria.) A partir desta afirmação e de acordo 
com seus conhecimentos sobre as relações entre a 
atividade industrial e as transformações no espaço, pode-
se afirmar que 
(a) a indústria contemporânea nos países ‘desenvolvidos’ 

se localiza preferencialmente junto a fontes de 
matérias-primas típicas do estágio atual de 
industrialização, como as bacias petrolíferas. 

(b) a característica atribuída à agricultura é válida 
somente para os países desenvolvidos, nos quais a 
distribuição espacial da atividade agrícola segue o 
modelo exposto no texto. 

(c) a atividade agrícola é espacialmente desvinculada do 
complexo urbano-industrial e autônoma em relação 
aos setores secundário e terciário. 

(d) a indústria, como local de produção, pode ser restrita 
espacialmente, mas a industrialização estende seus 
fluxos no espaço, incorporando muitas vezes a própria 
atividade agrícola. 
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(e) a industrialização induz à desconcentração de 
pesquisa e tecnologia, uma vez que cada de uma 
empresa multinacional detém todas as etapas de 
produção. 

 

30. (EsPCEx-04) Os dados da tabela referem-se à 
urbanização no Brasil, no ano de 2000. Considerando as 
características regionais brasileiras, pode-se afirmar que os 
números I, II, III IV e V correspondem, respectivamente, às 
regiões 

 
(a) Centro-Oeste, Norte. Sudeste, Sul e Nordeste. 
(b) Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. 
(c) Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. 
(d) Sudeste. Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. 
(e) Centro-Oeste. Nordeste. Sudeste, Norte e Sul. 
 
 

GEOGRAFIA – 2004/05 

 
 

21. (EsPCEx-05) “A principal região produtora de carvão 
mineral no Brasil é a Região Sul. É aí que se encontra a 
Bacia Sedimentar Paranaica ou do Paraná, que possui 
sedimentos continentais e glaciais, destacando-se os 
terrenos permocarboníferos.” (ADAS, 2000) 
Sobre esse combustível, pode-se afirmar que: 
a) o maior produtor brasileiro é o Rio Grande do Sul, 
apesar de ser de pior qualidade do que o carvão 
paranaense. 
b) nos últimos anos, o Brasil tornou-se auto-suficiente na 
produção de carvão metalúrgico. 
c) a indústria siderúrgica brasileira concentra-se nos dois 
estados do extremo sul, em virtude da localização das 
jazidas de carvão e da proximidade do Mercosul. 
d) na cidade de Tubarão (SC), o carvão mineral é 
beneficiado, obtendo-se o carvão metalúrgico. 
e) o carvão mineral, também chamado de carvão de 
pedra, é uma rocha cristalina, formada na era Proterozóica. 
 

22. (EsPCEx-05) “O governo delimitou 900 áreas de todo o 
país que deverão ter prioridade nas atividades federais de 
conservação ambiental. A definição das áreas prioritárias é 
resultado de discussões feitas desde 1998 entre técnicos 
do governo, organizações não-governamentais e 
especialistas do setor.“ (Adaptado de Correio Popular, 
Campinas, domingo, 23 de Maio de 2004, p. 8-12) 

Em duas das áreas delimitadas pelo governo, a ação 
antrópica tem produzido grande desertificação. Na primeira, 
o corte da vegetação para servir como lenha, o pastoreio 
há séculos e a prática agrícola sem conhecimentos 
técnicos já produziram cerca de 40.000 km2 de “quase 
deserto”. Na segunda, a degradação tem avançado como 
conseqüência da pressão elevada do pastoreio sobre o 
solo e do uso do fogo para eliminar as sobras secas de 
pastagem após o inverno. A degradação já atinge diversos 
municípios, formando um areal que em 1987 correspondia 
a mais de 1.500 hectares. Os domínios vegetais que 
envolvem as áreas citadas são, respectivamente: 
a) Mata Atlântica e campos da região Sul 
b) Cerrado e Mata de Araucária. 
c) Caatinga e campos da região Sul. 
d) Cerrado e Mata Atlântica. 
e) Mata Atlântica e Caatinga. 
 

23. (EsPCEx-05) Denomina-se regime a variação do débito 
de um rio no decorrer do ano. No Brasil, predomina o 

regime pluvial, que depende da intensidade das 
precipitações ao longo do ano. Considerando as 
características climáticas do País, assinale a alternativa 
que melhor representa a variação do regime do rio São 
Francisco. 

a)

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

    

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

b)

 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

c)

     

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

d)

 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

e)

 
 

24. (EsPCEx-05) O percurso entre as cidades A e B era 
feito por uma estrada, contornando o lago que separa as 
duas localidades. Recentemente foi inaugurada uma ponte 
ligando-as, conforme a figura abaixo. 
 

 
 
O uso da ponte reduzirá o percurso anterior em 
aproximadamente? 
a) 2 km       b) 4 km       c) 6 km       d) 8 km       d) 10 km 
25. (EsPCEx-05) Devido à inclinação no eixo da Terra, os 
raios solares incidem de forma perpendicular em diferentes 
pontos do Planeta ao longo do ano, variando entre os 
trópicos de Câncer e Capricórnio. Considerando que a linha 
superior representa o Trópico de Câncer e a linha inferior o 
Trópico de Capricórnio, a alternativa que melhor representa 
a incidência perpendicular dos raios solares sobre as 
latitudes da Terra ao longo do ano é: 
 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

23º 27'

23º 27'

0º

b)a)

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

23º 27'

23º 27'

0º
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JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

23º 27'

23º 27'

0º

c)

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

23º 27'

23º 27'

0º

d)

 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

23º 27'

23º 27'

0º

e)

 
 

26. (EsPCEx-05) A figura abaixo é um esboço do pintor 
uruguaio Joaquín Torres Garcia, feito em 1943. 
 

 
 
Pode-se dizer que ele se fundamenta numa projeção 
cartográfica: 
a) incorreta, pois mantém as proporções das distâncias 
entre os meridianos. 
b) incorreta, pois não respeita a projeção de Mercator, a 
mais conhecida das projeções. 
c) possível, respeitando a melhor forma de projeção, que 
é a cilíndrica ou de Peters. 
d) possível, mostrando que referenciais cartográficos 
podem ter inspiração político-cultural. 
e) viável, pois, embora invertida, não incorre em nenhuma 
deformação da superfície terrestre. 
 

27. (EsPCEx-05) Analise o terreno abaixo: 
 

B
350

300

250 200 150

100

A

 
 

O perfil topográfico que melhor representa o segmento A  
B no terreno é: 
 

b)

AB

a)

AB

 

c)

B

d)

AB
 

e)

AB
 

 

28. (EsPCEx-05) Os climogramas abaixo referem-se a três 
localidades de diferentes partes do mundo. Neles, as 
barras se referem à pluviosidade (em mm), e as linhas 
representam a temperatura (em ºC) ao longo do ano. 
 

 
 

A sua análise nos permite afirmar que 
a) apenas em “A” o inverno é seco. 
b) apenas em “B” a amplitude térmica anual é superior a 
10ºC. 
c) apenas em “C” as chuvas são bem distribuídas ao 
longo do ano. 
d) tanto em “A” como em “C” os verões são mais chuvosos 
que os invernos. 
e) apesar de possuir os maiores índices pluviométricos, 
“C” apresenta as menores médias térmicas. 
 

29. (EsPCEx-05) 
“Floresta ou Cerrado” 

“O Ministério do Meio Ambiente prepara portaria que 
aumenta a área considerada selva amazônica. Tal medida 
poderá deflagrar uma guerra. Ela começa restrita a 
ecologistas e produtores, mas atinge prefeituras e o 
governo de três Estados e deve acentuar a queda-de-braço 
entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura. Na 
prática, a decisão implica incluir o norte de Mato Grosso e 
os territórios dos Estados de Rondônia e Pará como áreas 
de floresta, e não mais de cerrado. Isso significa que o 
desmatamento nas fazendas desses Estados será de no 
máximo 20%, e não 35% ou até 50% como querem os 
agricultores.” 

(Adaptado da revista ÉPOCA nº 316, 7 junho 2004) 
É correto afirmar que a medida acima repercutirá 
especialmente sobre os produtores de: 
a) cana-de-açúcar.  b) soja.   c) laranja.  d) trigo.    e) café. 
 

 
 
30. (EsPCEx-05) Meandros são curvas no traçado de rios 
muito comuns em planícies. Observe a figura abaixo: 
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Sabendo-se que os meandros resultam da força da 
correnteza do rio, e observando a figura, é possível afirmar 
que em: 
a) A ocorre mais erosão do que deposição.  
b) B ocorre mais erosão do que deposição. 
c) A e B a velocidade da água é a mesma. 
d) A e B ocorre mais deposição do que erosão. 
e) A e B ocorre mais erosão do que deposição. 
 

31. (EsPCEx-05) "Quando nasci, há 48 anos, o Paraná 
tinha 35% de suas florestas em pé. Apesar de toda a minha 
luta pela preservação das últimas florestas (...) elas 
sumiram. Todos os argumentos pela preservação da 
espécie-símbolo do Paraná caíram diante da ganância das 
madeireiras e da inércia dos governos (...)" 
(Entrevista de Miguel Milano à Época, n° 316, 7 junho 2004) 

O trecho de entrevista acima refere-se ao domínio florestal: 
a) que na aparência é semelhante às matas amazônicas, 
apesar de as árvores amazônicas apresentarem, em 
média, desenvolvimento maior. 
b) que ao longo da história foi destruída para ceder lugar 
às lavouras de cana-de-açúcar e de laranja. 
c) cuja exuberância, diversidade e heterogeneidade deve-
se ao mecanismo de distribuição da umidade da Massa 
Tropical Continental. 
d) que tem como principais problemas ambientais a 
desertificação acelerada e a salinização dos solos. 
e) cujo desmatamento acelerou-se entre 1920 e 1960, 
devido principalmente à procura de madeira mole pelo 
mercado externo. 
 

32. (EsPCEx-05) “O crescimento acelerado da população 
brasileira, a partir das décadas de 1940 e 1950, 
prolongando-se até as de 1970 e 1980, faz parte do 
comportamento demográfico mundial, ou seja, da 
aceleração do crescimento populacional mundial a partir de 
1950.”  (ADAS, 2000) 
A explicação para essa dinâmica demográfica pode ser 
encontrada, de modo geral, numa conjugação de fatores, 
dentre os quais se destaca: 
a) o custo de criação dos filhos e a revolução feminina, 
levando a mulher a participar mais ativamente do mercado 
de trabalho. 
b) os progressos da medicina no campo da terapêutica e a 
melhoria das condições sanitárias tanto no Brasil quanto no 
mundo.  
c) a transferência de população do campo para a cidade, 
pois na cidade as famílias tendem a ser maiores. 
d) o contínuo aumento das taxas de natalidade no Brasil 
no período considerado. 
e) a melhor distribuição da renda, através de medidas 
práticas adotadas pelos governantes, tais como salário-
família, salário-desemprego e 13o salário. 
 

33. (EsPCEx-05) Analise a tabela abaixo: 
 

Estimativas de safra e área colhida para 2004 - Brasil 

Produtos 
Agrícolas 

Produção 
(em 1000 t) 

Área 
(em 1000 ha) 

Feijão (em grão) 3 263 4 067 

Mandioca 23 882 1 765 

Soja (em grão) 50 023 21 214 

Tabela adaptada de: IBGE. DPE, COAGRO - 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. 
A tabela retrata uma característica da agricultura brasileira, 
apresentada na seguinte alternativa: 
a) As menores áreas cultivadas correspondem a produtos 
voltados preferencialmente para o mercado externo.  
b) A produção das culturas voltadas para o mercado 
interno ultrapassa aquelas mais voltadas à exportação. 
c) Nota-se uma valorização de culturas para exportação 
em relação às mais tradicionais de consumo interno. 
d) As maiores áreas cultivadas correspondem a áreas de 
ocupação antiga, já em processo de decadência.  
e) Houve uma estagnação das culturas tradicionais devido 

à sua baixa procura no mercado consumidor interno. 
 

34. (EsPCEx-05) "As massas de ar são grandes porções ou 
volumes da atmosfera que se originam quando o ar fica 
estacionado sobre extensas áreas de superfície 
homogênea, como as zonas polares, os desertos, os 
oceanos, as grandes florestas, etc. Ao ficar estacionada 
sobre essas superfícies por um tempo, uma parte da 
atmosfera adquire suas características de temperatura, 
umidade e pressão."  (MOREIRA, SENE, 2002) 
Leia as afirmações abaixo: 
I - Durante o verão brasileiro, a massa equatorial 
continental (mEc) atua exclusivamente sobre o trecho mais 
ocidental da Amazônia brasileira. 
II - A massa polar atlântica (mPa) tem pequena atuação 
durante o verão brasileiro, intensificando-se no inverno 
quando pode atingir a Amazônia. 
III - A massa equatorial atlântica (mEa) atua em nosso 
território, tanto no inverno quanto no verão, especialmente 
em trechos das regiões Norte e Nordeste. 
IV - O encontro entre massas de ar polares e equatoriais na 
costa brasileira provoca chuvas orográficas. 
V - Durante o inverno a massa tropical atlântica (mTa) pode 
atingir trechos do litoral oriental do nordeste brasileiro. 
Estão corretas: 
a) I, II e IV.    
b) II, III e V.    
c) III, IV e V. 
d) Todas.        
e) Nenhuma. 
 

35. (EsPCEx-05) Analise os dados abaixo: 
 

 
Fonte: IBGE 

 
Considerando as características socioeconômicas do 
período considerado, pode-se afirmar que o setor: 
a) primário (representado por X) tem diminuído como 
conseqüência da queda da produção agrícola do País. 
b) secundário (representado por X) já representou a maior 
parcela da PEA brasileira.  
c) primário (representado por Y) teve um crescimento 
acentuado nos últimos anos.  
d) secundário (representado por Y) tem sido afetado pelo 
"desemprego estrutural". 
e) primário (representado por X) já representou a menor 
parcela da PEA brasileira em décadas anteriores. 
 

36. (EsPCEx-05) De 1890 a 1930, o Brasil recebeu 
milhares de imigrantes de diversas partes do mundo. Os 
italianos chegaram a partir de 1861 e se instalaram no Rio 
Grande do Sul, ocupando a região serrana onde fundaram 
Caxias do Sul, Bento Gonçalves, entre outras cidades. De 
1887 a 1914, dirigiram-se em massa para São Paulo, onde 
também tiveram importante papel no desenvolvimento 
social e econômico. Esta imigração foi diferente nos dois 
estados, pois em (no): 
a) São Paulo foram trabalhar nas lavouras de café como 
assalariados em substituição da mão-de-obra escrava. 
 
b) Rio Grande do Sul dedicaram-se à criação de gado em 
grandes propriedades no sudoeste do estado. 
c) São Paulo organizaram-se em pequenas propriedades 
policultoras, dando início à produção de cana-de-açúcar e 
laranja. 
d) Rio Grande do Sul montaram uma estrutura fabril, 
transformando o estado no maior pólo industrial brasileiro 
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no início do século XX. 
e) ambos os estados dedicaram-se à agricultura cafeeira, 
embora no Sul fossem donos da terra. 
 

37. (EsPCEx-05) A Amazônia possui grande potencial no 
que se refere à produção de combustíveis fósseis. O 
estado do Amazonas, por exemplo, dispõe da segunda 
maior reserva de gás natural do País. A produção atual 
naquela região se concentra na província de Urucu, a cerca 
de 600 km de Manaus. Um dos fatores que possibilita o 
potencial descrito no texto é o fato de boa parte da 
Amazônia: 
a) estar coberta por extensas áreas de floresta hidrófila.  
b) possuir como formas de relevo predominantes planaltos 
e depressões. 
c) estar sob o domínio de clima equatorial quente e úmido. 
d) estar localizada em áreas de baixas latitudes e 
longitudes médias. 
e) possuir bacias sedimentares, especialmente mesozóicas 
e cenozóicas. 
 

38. (EsPCEx-05) “Não havendo empregos suficientes, 
ocorre uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, o setor 
cresce desmedidamente, 'incha'”  (ADAS, p. 494). 
A alternativa que apresenta uma conseqüência da 
característica socioeconômica apontada no texto é: 
a) crescimento desordenado do setor industrial. 
b) crescimento do mercado formal de trabalho na 
indústria. 
c) aumento da participação feminina no mercado de 
trabalho. 
d) aumento da informalidade no mercado de trabalho. 
e) desperdício de produtividade no setor agropecuário. 
 

39. (EsPCEx-05) Os enunciados abaixo sintetizam algumas 
conhecidas concepções demográficas. Leia-os 
atentamente: 
I - O rápido crescimento demográfico significa pressão 
sobre os recursos naturais, sendo o controle de natalidade 
uma forma de preservar o patrimônio ambiental da 
humanidade. 
II - A pobreza constitui uma das causas das altas taxas de 
natalidade, as quais podem ser refreadas elevando-se as 
condições de vida da população em geral. 
II - O alto crescimento populacional é uma das principais 
causas da generalização da pobreza, sobretudo nos países 
subdesenvolvidos, daí ser necessário o controle de 
natalidade. 
IV - O crescimento populacional ocorre em ritmo sempre 
superior à capacidade de produzir alimentos, daí a 
necessidade de adoção de medidas para controlar a 
natalidade. 
Os números I, II, III e IV se referem, respectivamente, às 
seguintes teorias demográficas: 
a) malthusianas, reformistas, ecomalthusianas e 
neomalthusianas. 
b) reformistas, neomalthusianas, malthusianas e 
ecomalthusianas.  
c) neomalthusianas, ecomalthusianas, reformistas, e 
malthusianas. 
d) neomalthusianas, reformistas, malthusianas e 
ecomalthusianas.  
e) ecomalthusianas, reformistas, neomalthusianas, e 
malthusianas. 
 

40. (EsPCEx-05) Analise a tabela abaixo: 
 

Regimes Demográficos 

Fases 
Taxas de 
natalidade 

Taxas de 
mortalidade 

Crescimento 
vegetativo 

W Altas Baixas Alto 

X Altas Altas Baixo 

Y Altas Baixas Baixo 

Z Baixas Baixas Baixo 
  

 

As fases conhecidas como regime demográfico tradicional 
(anterior à transição demográfica) e regime demográfico 
moderno (posterior à transição) estariam mais bem 
representadas, respectivamente, pelas letras: 
a) X e Z    b) X e Y      c) Z e W      d) W e Y     e) Y e Z 
 

GEOGRAFIA – 2005/06 

 

Geografia 
 

01. (EsPCEx-06) A seguir são apresentados os mapas de 
geologia e relevo do Brasil. 

 

 
 
Comparando as formas de relevo e as estruturas 
geológicas apresentadas nos mapas acima, pode-se 
afirmar que 
a) só há planaltos em estruturas geológicas mais antigas. 
b) as planícies ocorrem, em geral, em estruturas geológicas 
mais modernas. 
c) as várias unidades de depressão correspondem às 
bacias sedimentares. 
d) as unidades de planalto limitam-se aos escudos 
cristalinos. 
e) as unidades de planície limitam-se às estruturas 
geológicas antigas. 
 

02. (EsPCEx-06) Os moradores das localidades A e B 
pretendem construir uma estrada a fim de interligá-las. 
Contudo, existe um rio que passa entre elas, conforme 
mostra o fragmento de carta topográfica abaixo: 

 
 
Sabe-se que a área urbana da localidade A é de 250.000 
m2 e a da localidade B é de 500.000 m2. Para que o desejo 
dos moradores seja concretizado, deverá ser construída 
uma ponte de aproximadamente 
a) 50 m      b) 100 m    c) 500 m      d) 1.000 m     e) 5.000 m 
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03. (EsPCEx-06) Abaixo são apresentadas características 
das massas de ar atuantes no Brasil. 
I – Quente e úmida, atua principalmente na Amazônia 
Ocidental. 
II – Contribui para as chuvas frontais no litoral nordestino. 
III – Quente e úmida, atua principalmente no litoral das 
regiões Norte e Nordeste. 
IV – Tem como centro de origem a Depressão do Chaco. 
As afirmativas I, II, III e IV correspondem, respectivamente, 
às seguintes massas de ar: 
a) Equatorial continental, Polar atlântica, Equatorial 
atlântica e Tropical continental. 
b) Equatorial atlântica, Equatorial continental, Tropical 
continental e Polar atlântica. 
c) Tropical continental, Polar atlântica, Equatorial 
continental e Tropical atlântica. 
d) Equatorial continental, Tropical continental, Tropical 
atlântica e Polar atlântica. 
e) Tropical atlântica, Equatorial continental, Tropical 
atlântica e Tropical continental. 
 

04. (EsPCEx-06) Devido à inclinação de aproximadamente 
23o do eixo de rotação da Terra em relação ao seu plano de 
translação, a iluminação da Terra sofre variações ao longo 
do ano, gerando as diferentes estações, conforme o quadro 
abaixo: 

 
A seguir são apresentadas duas características climáticas 
normais na Região de Campinas – SP em diferentes 
épocas do ano, de acordo com o Centro de Pesquisas 
Meteorológicas da Unicamp. 
I. Na entrada da estação, os dias são praticamente iguais 
às noites, com 12 horas de duração. No final, os dias 
passam a ter mais de 13,5 horas de duração. 
II. Desde o início da estação, o número de horas com sol 
vai diminuindo. Em geral, as temperaturas são amenas pela 
manhã, registrando alguns graus centígrados abaixo das 
temperaturas da estação anterior.  
Fonte: Cepagri/Unicamp (http://orion.cpa.unicamp.br), 
acesso em 02/09/2004. 
Considerando-se as características climáticas presentes na 
região estudada, é possível afirmar que as características I 
e II correspondem, respectivamente, às seguintes estações 
do ano: 
a) Verão e Primavera      b) Primavera e Outono 
c) Verão e Inverno          d) Outono e Verão 
e) Inverno e Primavera 
 

05. (EsPCEx-06) Devido a duração da rotação da Terra, 
cada hora no planeta corresponde a uma faixa de 15o. O 
fuso horário de referência é estabelecido a partir do 
meridiano de Greenwich, isto é, delimita-se 7o30’ a leste e a 
oeste do meridiano de origem e obtém-se o fuso. Quando 
em Greenwich são 20h da segunda-feira, deve-se esperar 
que, numa localidade situada a 170o de longitude Leste, o 
relógio esteja marcando 
a) 7h de domingo.   b) 8h de domingo.     
c) 9h de segunda-feira.     d) 7h de terça-feira. 
e) 9h de terça-feira. 
 

06. (EsPCEx-06) Nas últimas décadas, o crescimento 
vegetativo da população brasileira vem diminuindo em 
virtude, principalmente, da queda da taxa de fecundidade. 
Porém, dependendo das condições socioeconômicas de 
cada região, as taxas variam conforme o gráfico abaixo: 
 

 
 
Considerando-se as diferenças sociais entre as regiões do 
País, pode-se afirmar que os números I, II, III, IV e V 
correspondem, respectivamente, às seguintes regiões: 
a) Norte, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Sudeste. 
b) Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul e Norte. 
c) Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 
d) Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. 
e) Centro-Oeste, Sul, Nordeste, Norte e Sudeste. 
 

07. (EsPCEx-06) O gráfico abaixo apresenta a distribuição 
percentual da população brasileira ao longo das últimas 
décadas. 

 
Pode-se afirmar que as barras pretas e cinzas 
correspondem, respectivamente, aos percentuais de 
a) população jovem e população adulta. 
b) PEA dos setores primário e secundário. 
c) população urbana e população rural. 
d) mortalidade e natalidade da população brasileira. 
e) PEA masculina e PEA feminina. 
 

08. (EsPCEx-06) Sobre a dinâmica dos fluxos 
internacionais de transportes são feitas as seguintes 
afirmações: 
I. A navegação oceânica constitui, em termos quantitativos, 
o principal modo de transporte de cargas no comércio 
internacional. 
II. Os vultosos custos de deslocamento por via aérea 
restringem os tipos de bens transportados nessa 
modalidade. Economicamente, é mais interessante 
transportar mercadorias com valores elevados e de baixo 
peso e também aquelas de entrega urgente. 
III. Os fluxos internacionais baseados na intermodalidade, 
por conjugarem unidade de carga e conexão de infra-
estruturas, apresentam melhor relação custo-benefício. 
Em relação às afirmações acima, está(ão) correta(s): 
a) Somente I b) Somente II c) Somente I e II  
d) Somente II e III e) I, II e III 
 

09. (EsPCEx-06) A dinâmica dos oceanos é provocada, 
sobretudo, pela circulação atmosférica e pela rotação da 
Terra. A pressão atmosférica e o vento explicam, muito 
acentuadamente, a existência e a direção das correntes 
marítimas de superfície. Considerando-se as características 
das correntes marítimas, pode-se afirmar que 
a) as correntes frias, empurradas pelos ventos em direção 
às baixas latitudes, não se misturam com as águas 
quentes, sendo novamente impelidas para as altas 
latitudes. 
b) as correntes marítimas influenciam as médias 
pluviométricas e térmicas, limitando-se, porém, ao litoral. 
c) as correntes marítimas no Hemisfério Sul seguem o 
sentido Leste-Oeste, seguindo o movimento dos ventos 
alísios, que ocorre em sentido horário. 
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d) as correntes marítimas quentes restringem-se às regiões 
intertropicais, ou seja, na faixa entre os trópicos de 
Capricórnio e Câncer. 
e) correntes marítimas de diferentes temperaturas podem 
provocar, em latitudes iguais, pluviosidades diferentes. 
 

10. (EsPCEx-06) “A industrialização da agricultura e a 
formação do complexo agroindustrial implicaram mudanças 
no modo predominante de produzir e nas relações sociais e 
de trabalho” (Adas, 2004). Considerando essas mudanças 
presentes na agricultura brasileira, pode-se afirmar que 
a) o desenvolvimento das técnicas agrícolas estimulou a 
formação de uma mão-de-obra especializada, como por 
exemplo, o técnico de inseminação e o operador de 
colheitadeira. 
b) ocorreu uma redução da interação técnica e intersetorial 
entre a agropecuária e as indústrias que produzem para a 
agricultura. 
c) melhoraram as condições gerais de todos os 
trabalhadores rurais e aumentou a participação desta mão-
de-obra no total de trabalhadores do País. 
d) houve uma redução do trabalho assalariado, embora 
tenha aumentado o número de trabalhadores rurais em 
todo o País. 
e) a participação da agricultura mecanizada aumentou em 
todo o Brasil, sobretudo nas áreas mais tradicionais, como 
é o caso do Sertão Nordestino. 
 

11. (EsPCEx-06) Os processos de integração regional em 
curso nas últimas décadas tendem a seguir um conjunto de 
etapas, que inclui: 
I – União Aduaneira; II – União Monetária; III – Área de 
Livre Comércio; IV – Mercado Comum 
A alternativa que apresenta a seqüência esperada dessas 
etapas é: 
a) I, IV, III e II       b) IV, III, II e I     c) III, I, IV e II  
d) II, I, III e IV       e) IV, II, III e I 
 

12. (EsPCEx-06) Recentemente, uma empresa de 
informática (softwares e hardwares) de um país 
desenvolvido contratou um geógrafo para definir uma 
localização estratégica de sua nova unidade de produção, 
fundamentando-se no seu modelo de produção e em 
fatores locacionais básicos. Levando-se em conta o ramo 
empresarial e o contexto espaço-temporal em que está 
inserida, pode-se afirmar que a alternativa que menciona o 
modelo de produção adotado e dois fatores locacionais 
coerentes com o modelo é: 
a) Modelo de Produção: fordista; Fator Locacional 1: 
proximidade aos centros de Pesquisa & Desenvolvimento e 
Fator Locacional 2: terreno no núcleo metropolitano. 
b) Modelo de Produção: pós-fordista; Fator Locacional 1: 
mão-de-obra altamente qualificada e Fator locacional 2: 
proximidade de áreas carboníferas para fornecimento de 
energia. 
c) Modelo de Produção: fordista; Fator Locacional 1: 
população municipal de até 10000 habitantes e Fator 
Locacional 2: proximidade de fontes energéticas. 
d) Modelo de Produção: pós-fordista; Fator Locacional 1: 
proximidade de centros de Pesquisa & Desenvolvimento e 
Fator Locacional 2: redes de fibra ótica. 
e) Modelo de Produção: fordista; Fator Locacional 1: 
proximidade de centros de pesquisa e Fator Locacional 2: 
mão-de-obra altamente qualificada. 
 
13. (EsPCEx-06) Sobre a produção hidrelétrica e o 
consumo energético do Brasil, pode-se afirmar que o(a) 
a) Região Norte possui baixa capacidade de produção 
instalada; isto ocorre em função de não possuir nenhuma 
usina hidrelétrica de grande porte. 
b) Nordeste tem a sua produção hidrelétrica concentrada 
ao longo do rio Parnaíba. 
c) Região Sul é a que concentra o maior número de usinas 
hidrelétricas, além de ser a que mais consome energia no 
País. 

d) Centro-Oeste e o Sudeste concentram, respectivamente, 
as maiores taxas de produção e consumo de energia 
elétrica do País. 
e) maior potencial instalado encontra-se na bacia do rio 
Paraná e a região que mais consome energia é a Sudeste. 
 

14. (EsPCEx-06) Após uma aula de Geografia, um 
professor lembra da obra “Viagem ao Centro da Terra”, 
escrita por Júlio Verne em meados do século XIX. Neste 
livro, Verne faz seus personagens descerem ao centro do 
Planeta através de uma cratera vulcânica na Islândia. 
Contudo, o professor explica que, do ponto de vista 
científico e considerando-se a tecnologia disponível, tal 
viagem seria inviável. Após apresentar esses fatos, ele 
solicita aos alunos justificativas para tal impossibilidade. Os 
alunos apresentaram as seguintes idéias: 
ANA: “Seres humanos não suportariam a elevada pressão 
do interior da Terra”. 
JOÃO: “Apesar de o manto oferecer condições ambientais 
favoráveis à vida humana, seria necessário transpor a 
grande espessura da crosta terrestre”. 
ANDRÉIA: “Apesar de a cratera vulcânica comunicar-se 
com o núcleo, este apresenta-se totalmente fluido”. 
JOSÉ: “As altas temperaturas no interior da Terra 
impediriam o homem de atingir o núcleo do Planeta”. 
Considerando as características geológicas do Planeta, 
pode-se afirmar que são coerentes apenas as idéias 
apresentadas por 
a) Ana e João.      b) Andréia e José.     
c) Ana e Andréia.   d) João e José.      
e) Ana e José. 
 

GEOGRAFIA – 2006/07 

 

17. Com relação à estrutura ocupacional da população 
brasileira e à sua distribuição por gênero (masculino e 
feminino), pode-se afirmar que: 
a) o aumento da população feminina no mercado de 
trabalho brasileiro explica-se pela redução dos índices de 
masculinidade, isto é, pela redução crescente da população 
masculina em relação à população feminina. 
b) sendo cada vez mais significativa a participação da 
mulher no mercado de trabalho, bem como a conquista de 
posições de destaque no campo profissional, verifica-se 
que os rendimentos femininos têm sido, na maioria das 
vezes, superiores aos rendimentos masculinos. 
c) embora a população masculina possua maior 
participação na População Economicamente Ativa (PEA), 
observa-se a menor presença de quantitativos masculinos 
na população brasileira, haja vista a menor expectativa de 
vida deste seguimento. 
d)  a maior participação feminina no mercado de trabalho, 
em relação à participação masculina, indica a eliminação 
do preconceito e da discriminação social contra a mulher, a 
qual deixou de ser vista como subalterna em relação ao 
homem.  
e)  a partir do último senso demográfico, observa-se que o 
contingente feminino na PEA ultrapassa o efetivo 
masculino, fato este explicado pela maior participação de 
mão-de-obra feminina no setor terciário. 
 
18. Sobre os diferentes tipos climáticos que ocorrem no 
Brasil, é correto afirmar que: 
a) o clima equatorial úmido é caracterizado por uma 
elevada amplitude térmica anual e é controlado pela Massa 
Equatorial Continental. 
b) o clima litorâneo úmido que ocorre no litoral do 
Nordeste possui chuvas concentradas nos meses da 
primavera e do verão. 
c) o clima tropical de verão úmido e inverno seco, abrange 
uma pequena área do País e atua, sobretudo, no litoral 
nordestino. 
d) o oeste da Paraíba é uma das porções do Brasil onde 
ocorre o clima tropical semi-árido, que é marcado por 
médias térmicas anuais elevadas e por longos períodos de 
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estiagem. 
e) clima subtropical úmido, predominante na região Sul, é 
controlado pela Massa Equatorial Continental e influenciado 
pela massa polar atlântica. 
 
19. A respeito da formação do espaço geográfico brasileiro 
pode-se considerar que: 
a) os eixos de expansão da cana-de-açúcar seguiram o 
curso dos solos sedimentares às margens dos grandes 
rios, como em trechos do alto São Francisco.  
b) os eixos de transporte terrestres foram os mais 
relevantes do período Colonial, uma vez que demarcaram 
importantes caminhos, sobretudo aqueles relacionados às 
drogas-do-sertão. 
c) até o auge da economia cafeeira, a estrutura econômica 
brasileira não caracterizava um espaço econômico 
integrado, sendo fundamentada em “ilhas econômicas” (ou 
“arquipélago econômico”) 
d) tendo como foco de irradiação a região do Maranhão, a 
expansão Bandeirante foi responsável pela ampliação dos 
limites do Brasil para além dos limites de Tordesilhas. 
e) o fim do ciclo da mineração foi fundamental para o 
deslocamento do eixo econômico colonial do Nordeste para 
o Centro-Sul. 
 
20. Tucuruí, uma das maiores hidrelétricas do Brasil teve 
sua construção projetada para atender alguns importantes 
objetivos, como gerar energia para: 
 
 
a)  abastecer grandes usinas siderúrgicas do Quadrilátero 
Ferrífero e as indústrias metalúrgicas da Grande Belo 
Horizonte. 
b)  abastecer grandes projetos minerais da Amazônia, 
como o Projeto Grande Carajás, e indústrias de produção 
de alumínio da região. 
c)  suprir as indústrias nordestinas, principalmente aquelas 
concentradas nas regiões metropolitanas de Salvador e de 
Recife. 
d)  complementar o sistema de abastecimento energético 
do Centro-Sul, região que possui baixa capacidade de 
geração de energia. 
e)  suprir a cidade de Manaus, em face ao aumento da 
produção industrial, na fase inicial de implantação da Zona 
Franca. 
 
21. Sabendo-se que entre as seguintes eras geológicas: 
Mesozóica, Proterozóica e Cenozóica, a última é a mais 
recente, assinale o evento geológico que nessa época foi 
registrado no Brasil. 
a)  formação das Serra do Mar e da Mantiqueira. 
b)  ocorrência de derrames basálticos na região Sul. 
c)  formação da Bacia Sedimentar do Pantanal 
d)  formação das principais jazidas de minerais metálicos 
e) formação dos escudos cristalinos das Guianas e do 
Brasil. 
 
22. “A Grande Depressão da década de 1930, instalada a 
partir da crise da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, 
representou uma crise industrial sem precedentes nos 
Estados Unidos e na Europa. Simultaneamente, a 
depressão econômica mundial contraía os mercados 
consumidores e derrubava os preços das matérias-primas e 
gêneros tropicais de exportação [...]. A economia brasileira, 
fundamentada nas vastas exportações agrícolas que 
sustentavam as importações [...] viu o chão abrir-se sobre 
seus pés. Exportações e importações desabaram 
simultaneamente. A nova crise cafeeira, ao contrário das 
anteriores de curta duração, representava o fim de uma 
época. O café continua a ser o principal produto de 
exportação por quase quatro décadas, mas jamais 
recuperou a hegemonia absoluta dos seus tempos de 
glória.” 

(MAGNOLI, D.; ARAÚJO, R. Projeto de Ensino de 

Geografia (Geografia do Brasil). 2ªed. São Paulo: Moderna, 
2005, p.114.) 

 
A citação acima comenta o início de um processo que 
significou no Brasil: 
a)  abertura econômica após a Crise de 1929, com a 
conseqüente desvalorização do café. 
b)  a proteção da economia interna cujo resultado foi o 
início de uma industrialização espacialmente 
desconcentrada. 
c)  abertura econômica, cuja conseqüência imediata foi a 
dinamização do processo de industrialização.  
d)  a proteção econômica, a qual possibilitou o início da 
industrialização no País, através do modelo de substituição 
de importações. 
e)  a abertura econômica, possibilitando a industrialização 
por meio dos capitais aplicados por países como os 
Estados Unidos. 
 
23. Leia as seguintes alternativas: 
I. A grande extensão leste-oeste do Brasil determina 
diferentes zonas de iluminação e conseqüentemente 
diferentes domínios morfoclimáticos no País. 
II. A maior parte do território brasileiro está localizada no 
Hemisfério Sul e em regiões de baixa latitude, ou seja, 
entre 0 e 30 graus, daí apresentar, predominantemente, 
climas tropicais. 
III. As áreas de clima equatorial, que no Brasil prevalecem 
na região Norte, tem amplitude térmica anual inferiores a da 
região Sul, onde o clima é subtropical úmido. 
 
IV. Em função da proximidade do mar, podemos afirmar 
que Maceió (AL) tem totais de precipitação maiores que 
São Gabriel da Cachoeira no noroeste Amazônia. 
Podemos dizer que estão corretas as seguintes afirmativas: 
a) I e II        b) II e IV       c) II e III          
d) I e IV      e) III e IV 
 
24. Para compreender o setor energético brasileiro, é 
necessário conhecer, dentre outros fatores, as fontes 
disponíveis, as necessidades de consumo e a demanda de 
energia elétrica por região do país. Assinale a alternativa 
que apresenta o maior consumo final de energia elétrica 
por fonte, setor e região, respectivamente. 
a)  carvão mineral, industrial e Região Sul. 
b)  hidráulica, residencial, Região Sul. 
c)  petróleo, transportes, Região Sul. 
d)  petróleo, transportes, Região Sudeste. 
e)  hidráulica, industrial, Região Sudeste. 
 
25. Sobre o setor agropecuário brasileiro pode-se dizer 
que: 
a)  agropecuária extensiva, caracterizada por seu elevado 
nível técnico e por grande integração com a indústria, tem 
sua produção voltada para atender, predo-minantemente, o 
mercado externo. 
a) no Brasil, a agricultura familiar revela grande 
importância social e econômica para o País, haja vista que 
é responsável pela maior parte das culturas de alimentação 
básica. 
c)  de modo geral, as propriedades rurais cujas culturas 
são voltada para exportação apresentam, a  despeito do 
bom desempenho do País no setor agrícola, baixo 
investimento em técnicas e capitais. 
d)  a pequena propriedade é responsável por grande parte 
das culturas de exportação, a exemplo da laranja, cultivada 
nos minifúndios do norte de São Paulo. 
e)  a modernização da agricultura relaciona-se direta-
mente com a demanda interna por produtos componentes 
da cesta básica, como arroz e feijão. 
 
26. Havia, no Brasil, quando de seu descobrimento, um 
domínio vegetal que ocupava cerca de 2 milhões de km2. 
Hoje, resta menos de metade dessa área. A expansão da 
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fronteira agrícola nesse domínio de solos, originalmente 
ácidos e tecnicamente corrigidos, foi uma das principais 
causas de sua devastação. 
O texto acima está relacionado à (ao): 
a)  Floresta Amazônica.  b) Caatinga.   
c) Mata das Araucárias.  d) Cerrado. 
e) Campanha Gaúcha. 
 
27. A dinâmica demográfica brasileira registrou sensíveis 
mudanças ao longo do século XX. A respeito do 
crescimento vegetativo da população brasileira, assinale a 
alternativa correta. 
a)  De 1900 a 1940, observou-se uma estabilização nas 
taxas de natalidade e mortalidade, fruto de um intenso 
planejamento familiar. 
b) De 1950 a 1980, verificou-se um significativo 
crescimento populacional (explosão demográfica) em 
função da implementação de políticas natalistas por parte 
do Governo Federal, baseadas na teoria neomalthusiana. 
c)  O declínio do crescimento vegetativo, a partir da década 
de 1980, deve-se, entre outros fatores, à intensa 
urbanização e à maior participação da mulher no mercado 
de trabalho. 
d) A partir de 1990, verifica-se uma estagnação no 
crescimento demográfico, caracterizando a conclusão da 
transição demográfica brasileira. 
e)  A queda verificada no crescimento vegetativo, a partir 
da década de 1980, explica-se fundamentalmente pelo 
declínio das taxas de mortalidade. 
 
28. Leia o texto a seguir: 
"Se se admite que a migração interna é um processo social, 
deve-se supor que ela tenha causas estruturais que 
impelem determinados grupos a se pôr em movimento. 
Essas causas são quase sempre de fundo econômico." 

(SINGER, PAUL. Economia política da urbanização.) 
Sobre os movimentos migratórios da população brasileira 
pode-se afirmar que: 
I. a partir da década de 1990, os movimentos intra-
regionais têm se intensificado, haja vista o surgimento de 
cidades médias como novos pólos de atração. 
II. com a maior abertura do comércio brasileiro a partir da 
década de 1990, ocorreu o aumento do movimento 
migratório interno em direção à Região Sudeste, e, 
principalmente, em direção às grandes metrópoles. 
III. o processo de correção dos solos da Região Sul explica 
os grandes fluxos migratórios desta região em direção à 
região Centro-Oeste do País, cuja fronteira agrícola foi 
aberta nas últimas  mas décadas do séculos XX. 
IV. a implementação de projetos rodoviários, minerais e 
agropecuários impulsionou, entre 1970 e 1990, fluxos 
migratórios em direção à direção á Amazônia, oriundos, 
principalmente, do Nordeste e do Sul do País. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II.  b) I e IV.  c) II  e III. 
d) II e IV.  e) III e IV. 
 
29. O estudo da distribuição da população economica-
mente ativa de um país é de fundamental importância, uma 
vez que fornece parâmetros para a avaliação de sua 
economia e de suas transformações no decorrer do tempo, 
servindo, inclusive, para fins de planejamento econômico e 
social. 
Considerando a estrutura ocupacional no Brasil, segundo 
os setores de atividade econômica, podemos afirmar que: 
a)  a grande concentração populacional no setor terciário 
da economia resulta, entre outros fatores, da difusão de 
novas tecnologias no setor secundário, as quais liberam 
mão-se-obra e contribuem para a diversificação do setor de 
serviços. 
b)  a presença de elevado contingente populacional no 
setor terciário da economia, tal qual ocorre nos países 
desenvolvidos, evidencia uma conjuntura socioeconômica 
semelhante à desses países. 

c) devido à superpopulação relativa no campo, condi-
cionada a fatores como a estrutura fundiária e a queda de 
produtividade agrícola, verifica-se, hoje, a repetição do que 
ocorreu nas décadas de 1960 e 1970: intenso êxodo rural e 
o conseqüente "inchaço" do setor terciário. 
d) a multiplicação de atividades agrícolas intensivas em 
capital e mão-de-obra e as significativas mudanças na 
estrutura fundiária, a partir da década de 90, têm 
contribuído para significativo incremento populacional no 
campo e para o conseqüente aumento percentual de 
população no setor primário da economia. 
e)  o significativo aumento percentual de trabalhadores no 
setor secundário da economia, entre as décadas de 1980 e 
1990, deve-se, em grande parte, ao avanço do processo da 
industrialização brasileira e da abertura comercial realizada 
neste período. 
 
30. Com relação ao comércio exterior brasileiro na 
atualidade pode-se dizer que: 
a)  o peso das exportações agrícolas é fundamental para a 
economia do País, ainda predominantemente agro-
exportadora. 
b) as amplas facilidades comerciais advindas da 
implementação do Mercosul possibilitaram reverter as 
relações comerciais externas do Brasil, que deixaram de 
ser realizadas predominantemente com os Estados Unidos 
e a União Européia. 
c) existe um predomínio de importações de produtos 
primários, comercializados principalmente com o Japão, a 
Argentina e Portugal. 
 
d)  na pauta das exportações, há uma maior participação, 
em termos de valor, de produtos industrializados, ainda 
que, em sua maioria, os produtos brasileiros apresentem 
um valor agregado modesto. 
e)  predominaram entre 1995 e 1999 elevados superavits 
na Balança Comercial do Brasil, devido à desva-lorização 
da moeda nacional frente ao dólar. 
 
31. "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." 

(PATARRA, Neide L. Mudanças na dinâmica demográfica, 
in ADAS. Melhem, Panorama Geográfico do Brasil, 4ª ed. 

São Paulo: Moderna, 2004) 
Considerando as informações contidas no texto acima 
sobre a estrutura populacional brasileira, pode-se afirmar 
que as mudanças na dinâmica demográfica: 
a)  mostram que a dependências socioeconômica, que era 
peculiar da população jovem, passa a ser gradativamente 
maior por parte da população idosa, mudando o perfil das 
demandas sociais, que pressionarão o sistema de saúde e, 
principalmente, a previdência social. 
b)  indicam uma elevação real da expectativa de vida da 
população bem como um considerável aumento nas taxas 
de fecundidade da população. 
c)  vão ocasionar, nas primeiras décadas do século XXI, a 
necessidade de se incentivas a imigração para o País, haja 
vista que o crescimento vegetativo negativo comprometerá 
a reposição de população economicamente ativa. 
d)  tornarão o mercado de consumo interno reduzido, pois 
crianças e idosos passarão a ter pesos relativos bastante 
semelhantes na população total, ainda nesta década, uma 
vez que fazem parte da população econômicamente ativa 
do País. 
e)  geram uma população inativa maior que a população 
economicamente ativa, o que é uma conseqüência direta 
do aumento da expectativa de vida.    
 
32. Assinale a opção que indica corretamente o tipo 
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climático brasileiro representado no climograma abaixo, 
bem como suas respectivas características: 
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a)  Tropical Úmido, caracterizado por concentrar chuvas no 
inverno, devido ao encontro das massas Polar Atlântica e 
Equatorial Atlântica. 
b)  Tropical Continental, caracterizado por verões bastante 
quentes e invernos bem rigorosos e chuvosos, devido à 
continentalidade. 
c)  Litorâneo Úmido, marcado pelas chuvas concentradas 
no inverno, em virtude do encontro das massas Polar 
Atlântica e Tropical Atlântica. 
d)  Tropical Continental, marcado pela forte atuação da 
massa Polar Atlântica, a qual, ao atingir a Região Norte, 
provoca o fenômeno da “friagem” e a concentração de 
chuvas no inverno. 
 
e)  Subtropical úmido, caracterizado pela concentração de 
chuvas no inverno, devido à freqüente penetração de 
massas polares, ocasionando precipitação de neve nas 
áreas mais elevadas da Região Sul. 
 
 

GEOGRAFIA – 2007/08 

 

17. Leia o texto a seguir: 
“Os cientistas já sabem que, na pior das hipóteses, a 

temperatura da América do Sul subirá entre 2C e 6C – 
limitar as emissões de gases reduz o problema para entre 

1C e 4C. A maior complicação é calcular como esse calor 
vai interferir no regime de chuvas no Brasil: cada programa 
de computador dá um resultado diferente do outro. Mas 
tirando uma média entre as previsões, os cientistas 
conseguem ter uma idéia razoável de como ficarão o clima 
e os ecossistemas por aqui. A tendência é que uma 
vegetação substitua a outra” (...) 
Considerando as repercussões do aquecimento global 
sobre a dinâmica climática brasileira e sobre os domínios 
vegetais brasileiros, analise as afirmativas que se seguem. 
I -  Uma redução significativa das chuvas de verão nas 
áreas de Cerrado, tornaria o seu regime de chuvas 
semelhante ao da Caatinga. 
II – Mesmo com um aumento da temperatura nos moldes 
esperados, dificilmente a Caatinga assumiria feições de 
deserto ou semi-deserto, pois a Caatinga é pouco 
suscetível ao processo de desertificação. 
III - Com o aquecimento, o índice de evaporação no 
Atlântico Sul aumentaria e, por conseguinte, na região Sul 
do Brasil as chuvas também aumentariam, uma vez que 
grande parte da umidade dessa região vem da massa 
tropical atlântica. 
IV – Na Amazônia, a porção que ficaria com o clima mais 
seco seria a Ocidental, uma vez que é nessa porção que a 
floresta já sofreu maior devastação. 
Assinale a única alternativa que lista todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e III    b) II e III    c) III e IV    
d) I e IV    e) I, II e IV 
 

18. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o 
território brasileiro. 
I - Não possui dobramentos de formação geológica recente. 
II - A posição geográfica, ocupando a porção Centro-
Oriental da Plataforma Sul-Americana, explica a sua 
relativa estabilidade geológica. 
III - Os crátons, estruturas geológicas datadas da era Pré-
Cambriana, predominam na maior parte da superfície do 
território nacional. 
IV - Em geral, as bacias e coberturas sedimentares 
coincidem com as planícies brasileiras, sobretudo na 
porção sul do território nacional. 
Assinale a única alternativa abaixo que lista todas as 
afirmativas corretas. 
a) I e II     b) II e III   c) III e IV   
d) I e IV    e) II e IV 
 
19. A água é um recurso natural indispensável e tem sido 
objeto de disputas entre diferentes povos. Atualmente, 
cresceu em importância, em face do considerável aumento 
demanda. Em relação aos recursos hídricos do Brasil, leia 
atentamente as afirmativas abaixo. 
I – Encontram-se bem distribuídos pelo território, porém 
não são bem utilizados. 
II – O Aqüífero Guarani, maior reservatório de águas 
subterrâneas do mundo, está integralmente situado em 
território brasileiro, o que facilita a gestão dessa reserva. 
III – A grande quantidade de água doce existente no Brasil 
deve-se a um clima que assegura chuvas abundantes e 
regulares em quase todo o território. 
IV – Duas das maiores bacias hidrográficas do País, a do 
rio Tocantins e a do rio São Francisco, encontram-se 
integralmente em território brasileiro. 
Com relação às afirmativas acima, é correto afirmar que: 
a) somente I e II são corretas. 
b) somente II e III são corretas. 
c) somente III e IV são corretas. 
d) somente I e IV são corretas. 
e) todas são corretas. 
 
20. Com relação à participação do saldo migratório no 
crescimento populacional brasileiro, é correto afirmar que: 
a) foi mais expressivo na última década do século XIX, 
sobretudo em função da cafeicultura, que atraía a mão-de-
obra imigrante. 
b) foi pouco expressivo na década de 1950, a qual foi 
marcada pela emigração maior do que a imigração, 
desacelerado o crescimento populacional. 
c) foi pouco expressivo a partir da década de 1940, embora 
tenha representado, em números absolutos, um 
contingente de imigrantes superior ao observado nas três 
décadas anteriores. 
d) foi bastante expressivo na década de 1980, 
principalmente devido ao acelerado crescimento econômico 
brasileiro, o qual atraiu de modo significativo mão-de-obra 
estrangeira. 
e) de 1931 a 1940 foi muito importante, apesar da lei de 
cotas estabelecida em 1934, chegando a superar, em 
números absolutos, a última década do século XIX. 
 
21. Em 1989, atribui-se ao então presidente da França, 
François Mitterrand, a seguinte afirmação: “O Brasil precisa 
aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia”. (Fonte: 
disponível em:  
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8314.  
Acessado em 02 de maio de 2007. 
A citação acima é tributária de uma visão política 
tipicamente: 
a) Ecomalthusiana   b) Cepalina  c) Marxista 
d) Neoliberal    e) Desenvolvimentista. 
 
22. Na década de 1960, alguns demógrafos afirmaram 
haver uma estreita relação entre desenvolvimento 
econômico e taxas de crescimento populacional. Esses 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8314
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demógrafos ficaram conhecidos como Neomalthusianos. 
Observe a tabela abaixo: 

Renda “per capita” X Taxa de fecundidade total 
(2000) 

Município Renda “per 
capita” 
(em R$) 

Taxa de 
fecundidade total 

Japurá (AM) 54,66 6,58 

Maraã (AM) 56,7 6,58 

Rodrigues 
Alves (AC) 

65,19 6,68 

Belágua (MA) 31,93 6,8 

Anajás (PA) 89,82 6,82 

Melgaço (PA) 51,5 6,91 

Bagre (PA) 59,01 7,28 

Portel (PA) 92,26 7,28 

Pracuúba (PA) 91,45 7,76 

Tartarugalzinho 
(AP) 

89,98 7,79 

(Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000) 
Considerando-se que a renda “per capita”’ dos indicadores 
de desenvolvimento econômico, pode-se deduzir que, após 
uma análise neomalthusiana dos dados acima, em todos 
esses municípios: 
a) se a taxa de fecundidade diminuir, a renda “per capita” 
diminuirá também. 
b) se houver redução na taxa de fecundidade, a renda “per 
capita” aumentará. 
c) quando a renda “per capita” for alta, a taxa de 
fecundidade cairá. 
d) no há relação de causa e efeito entre renda “per capita” 
e taxa de fecundidade. 
e) sendo a renda “per capita” alta, a taxa de fecundidade 
será potencializada. 
 
23. Com relação às características do processo de 
industrialização das regiões brasileiras, assinale a 
alternativa correta. 
a) A industrialização da Região Norte, na Zona Franca de 
Manaus, foi estimulada, principalmente, pela proximidade 
das fontes de matéria-prima, o que reduz o custo de 
produção. 
b) A produção industrial da Região Nordeste manteve um 
equilíbrio entre o interior e as regiões metropolitanas de 
Salvador, de Recife e de Fortaleza. 
c) Na região Sul, dois fatores foram muito importantes para 
a industrialização: a imigração estrangeira e a organização 
de uma economia voltada para o abastecimento do 
mercado regional. 
d) Os grandes investimentos do capital privado em infra-
estrutura (energia, transporte e siderurgia) foram a base 
para a expansão industrial da região Sudeste entre 1960 e 
1980. 
e) No Centro-Oeste, aproveitando a grande produção 
agrícola da região, a participação da indústria alimentícia foi 
marcante, e concentrou-se na porção norte do estado do 
Mato Grosso. 
 
24. Leia as afirmativas abaixo sobre o cenário agrário 
brasileiro na segunda metade do século XX. 
I - Desde a década de 1970, tem sido comum o processo 
de fagocitose rural, envolvendo, sobretudo, pequenas e 
médias propriedades. 
II - No período entre 1964 e 1994, o número de famílias 
assentadas superou o total assentado no governo 
Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002). 

III - O fato de não existir terras subutilizadas no País 
dificulta uma reforma agrária efetiva. 
IV - A área ocupada pelas lavouras no País é menor do que 
a área utilizada por pastagens. 
Assinale a única alternativa que lista todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II    b) II e III   c) III e IV  d) I e IV  e) II e IV 
 
25. Um grande empresário chinês do ramo de produtos de 
“1,99”, chamado Xhuv-I-Iang, decidiu exportar guarda-
chuvas para o Brasil alguns anos atrás. Recentemente, 
esse empresário pediu um relatório sobre suas vendas em 
nosso País e, após uma breve leitura do documento, 
observou que poderia aumentar suas vendas em algumas 
cidades durante o inverno brasileiro. 
Considerando exclusivamente o regime de chuvas típico de 
cada cidade apresentada abaixo, é correto afirmar que a 
cidade brasileira mais promissora para o empresário 
investir durante o inverno é: 
a) Juazeiro do Norte (CE)    b) Goiânia (GO)    
c) Salvador (BA)  d) Cuiabá (MT)     e) Bagé (RS) 
 
26. Sobre as ações de planejamento regional no Brasil nos 
governos militares, é correto afirmar que: 
a) visavam reverter as desigualdades de desenvolvimento 
econômico intra-regionais. 
b) foram criadas superintendências de desenvolvimento 
para todas as grandes regiões políticas do País. 
c) a Superintendência de Desenvolvimento do Sudeste 
almejava, prioritariamente, a diversificação da indústria do 
Sudeste, pela via da substituição de importações. 
d) contribuíram para a criação de pólos industriais ligados 
sobretudo ao setor de bens de capital, o que promoveu 
relativa descentralização industrial. 
e) fomentavam a criação de pólos industriais sem, no 
entanto, conceder incentivos fiscais. 
 
27. Sobre a agropecuária brasileira e o seu papel na 
organização do espaço geográfico nacional nas últimas 
décadas, é correta afirmar que: 
a) o abastecimento de grãos da população brasileira está 
tornando-se cada vez mais dependente da importação, 
apesar do aumento da produtividade das lavouras. 
b) a industrialização da agricultura e a formação do 
complexo agroindustrial brasileiro fez do arrendamento e da 
parceria as principais relações de trabalho no espaço 
agrário. 
c) acentuou-se a redução das áreas destinadas aos cultivos 
de exportação, tendo em vista o aumento anual da 
produtividade desse tipo de agricultura. 
d) a crescente utilização de maquinários tem reduzido as 
oportunidades de emprego para a mão-de-obra 
especializada no campo. 
e) a indústria subordina-se, gradativamente, à agricultura, a 
tal ponto que a localização das agroindústrias passa a ser 
definida pela distribuição dos cultivos agrícolas no País. 
 
28. Com referência a produção e a utilização dos diferentes 
recursos energéticos do Brasil, leia as afirmativas abaixo. 
I - A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil 
provém de usinas hidrelétricas, cujos investimentos foram 
mais significativos nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo no 
complexo binacional de Itaipu, líder na geração energética 
para essas regiões. 
II - O carvão mineral nacional tem sua extração 
concentrada nos estados do Paraná e Santa Catarina e 
esse produto é, quase na sua totalidade, consumido nas 
indústrias siderúrgicas brasileiras. 
III - O Programa Nuclear Brasileiro prevê a construção da 
usina Angra III, apesar das conseqüências ambientais, 
como a acidificação dos rios e a geração de chuva ácida. 
IV - A implantação de novas hidrelétricas na Região Norte 
sofre inúmeras restrições ambientais, como o inevitável 
alagamento de áreas muito maiores do que normalmente 
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ocorre com as hidrelétricas instaladas nas regiões Sul e 
Sudeste. 
Assinale a única alternativa que lista todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II    b) II e III   c) III e IV  
d) I e III   e) I e IV  
 
29. A distribuição da População Economicamente Ativa 
(PEA) tem variado muito ao longo do processo de 
urbanização brasileira. Sobre tais variações, é correto 
afirmar que: 
a) a partir de 1950, o Secundário foi o setor que mais 
absorveu PEA, o que explica o veloz crescimento da 
participação industrial no PIB do País. 
b) com o avanço da industrialização no País, na segunda 
metade do século XX, houve grande transferência de 
população ativa do setor Primário para o setor Secundário 
por conta da modernização agrícola e da estrutura fundiária 
brasileira. 
c) a partir da década de 1980, a racionalização do trabalho 
acarretou intensa migração de população ativa do setor 
Secundário para o setor Terciário, o que se refletiu na 
redução dos índices de informalidade no País. 
d) em virtude do crescimento da produção agrícola 
destinada à exportação, observa-se, a partir da década de 
1980, a transferência de grande contingente populacional 
do setor Terciário para o setor Primário. 
e) em função da visível redução da mão-de-obra no setor 
Terciário, a partir da década de 1990, observa-se, hoje, 
acentuado crescimento da PEA no setor Primário. 
 
30. Com o advento da globalização econômica e financeira, 
puderam-se perceber, a partir da década de 1990 algumas 
conseqüências de caráter político-econômico para a 
economia brasileira. Entre elas pode-se destacar:  
a) a venda de empresas nacionais competitivas no 
mercado mundial, a grupos estrangeiros, acarretando o 
chamado processo de “desnacionalização da economia”. 
b) o aumento do protecionismo econômico, por parte do 
governo brasileiro, de modo a contrabalançar a invasão de 
produtos e capitais estrangeiros na economia nacional. 
c) a retração dos subsídios agrícolas dos países ricos, 
sobretudo aos seus produtos primários, haja vista as 
políticas de desregulamentação econômica adotadas pelos 
Estados Nacionais em escala mundial. 
d) a aceleração do crescimento da produção brasileira, em 
decorrência do aumento da participação do Estado no setor 
produtivo e do maior desenvolvimento econômico e 
tecnológico do País. 
e) o aumento sem precedentes da exportação da soja 
brasileira, reforçando o papel do País como economia 
predominantemente agro-exportadora. 
 
31. Sobre as diversas explicações para o desenvolvimento 
econômico brasileiro desde o final do século XIX, leia as 
afirmativas abaixo. 
I – No último quartel do século XIX, o atraso no 
desenvolvimento brasileiro foi atribuído à presença de 
grande contingente de população negra e mestiça no País. 
II - Na Era Vargas, o limitado desenvolvimento nacional foi 
explicado pela precariedade das indústrias de base. 
III – Na década de 1960, as teorias Neomalthusianas 
defendiam que o desenvolvimento econômico brasileiro 
dependia de um aumento significativo das taxas de 
natalidade. 
IV – Segundo os neoliberais, a causa da estagnação do 
desenvolvimento econômico brasileiro, final da década de 
1980, era o “excesso” de Estado na economia do País. 
Com relação às afirmativas acima, é correto afirmar que: 
a) somente I, II e III são corretas. 
b) somente II e III são corretas. 
c) somente III e IV são corretas. 
d) somente I e IV são corretas. 
e) somente I, II e IV são corretas. 

 
32. Nas migrações internas brasileiras em direção à 
Amazônia, merece destaque o Estado de Rondônia, onde 
se pôde observar: 
a) o grande papel exercido pelos projetos de colonização 
feitos pela iniciativa privada.  
b) a expansão da pecuária, entre as décadas de 1950 e 
1960, como principal fator de atração. 
c) o grande número de núcleos de colonização privados 
instalados ao longo da rodovia Porto Velho-  Manaus a 
partir de 1960. 
d) grandes desmatamentos, apesar de estarem limitados 
ao longo do eixo da BR364. 
e) a participação do INCRA na implantação do Programa 
Integrado de Colonização. 
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25. Os movimentos tectônicos (tectonismo), importantes 
agentes internos modeladores da superfície terrestre, são 
resultantes de forças que atuam na crosta terrestre. 
Quando o tectonismo é causado por uma pressão 
horizontal exercida pelo choque de placas tectônicas, 
produzindo dobras, ele é denominado 
a)  epirogênese. 
b) intemperismo físico. 
c) vulcanismo. 
d) orogênese. 
e) intemperismo químico. 
 
26. A utilização da água é alvo de debates em busca de 
soluções para um consumo mais racional. 
Assinale a única alternativa que contém a afirmativa 
correta, envolvendo a chamada questão ou crise da água. 
(A) As alteraçãoes no ciclo da água implicam 
necessariamente a diminuição do estoque total de água no 
planeta; sendo assim, a água é considerada um recurso 
esgotável. 
(B) O principal problema dessa crise é a atual escassez de 
água em todas as regiões da Terra. 
(C) Apesar de sua escassez, a água não tem gerado zonas 
de tensão ou de conflitos entre países. 
(D) A questão central da crise da água é a diminuição ou 
escassez de água potável , muitas vezes, causada pela 
falta de saneamento. 
(E) A irrigação é uma técnica agrícola que, em qualquer 
situação, evita o desperdício de água e não gera impactos 
ambientais. 
 
27. Com relação à localização espacial das indústrias, em 
escala mundial, é correto afirmar que 
[A] o aumento dos custos de transporte tem reduzido a 
mobilidade das indústrias, provocando nova concentração 
em países periféricos. 
[B] no final do século XX, acentuou-se o processo de 
desconcentração industrial apoiado, em grande parte, na 
evolução dos transportes e das comunicações. 
[C] há um processo de desconcentração em escala global e 
ele se dá, predominantemente, através da migração de 
indústrias de países pobres em direção aos países mais 
ricos. 
[D] o aumento dos custos de transferência, ao longo do 
século XX, impediu que houvesse uma desconcentração 
espacial das indústrias. 
[E] nas últimas décadas, os novos padrões locacionais 
apontam para o surgimento de novos pólos industriais 
principalmente junto às aglomerações ou áreas industriais 
tradicionais. 
 
28. Em encostas montanhosas, para a proteção dos solos 
contra a erosão pluvial, são construídos patamares 
aplainados, em curva de nível que possibilitam a retenção 
de água e de sedimentos. 
A técnica descrita acima, empregada na agricultura, é o (a) 
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a) terraceamento. 
b) calagem. 
c) coivara. 
d) plantation 
e) rotação 
 
29. O transporte__________________tem como uma de 
suas principais características a grande flexibilidade. Esse 
meio permite o fácil acesso aos diversos lugares através do 
transporte de mercadorias desde os pontos de distribuição 
até os de consumo. Geralmente, nos paises de pequena 
extensão territorial, esse modal de transporte predomina. 
Assinale a única opção que contém o meio de transporte 
que completa corretamente a lacuna do texto acima. 
[A]  Ferroviário 
[B]  Fluvial 
[C]  Marítimo 
[D] Aéreo 
[E] Rodoviário 
 
30. Os domínios vegetais presentes no Brasil, em geral, 
sofreram, ao longo do tempo, forte ação antrópica e, hoje 
em dia, ocupam uma área bem reduzida em relação à 
original. Um desses domínios, restrito ao Brasil meridional, 
teve um acelerado desmatamento na primeira metade do 
século XX devido, também, à procura de sua madeira nos 
mercados interno e externo. Estima-se que atualmente 
tenha sobrado menos de 5% de sua cobertura total original. 
Assinale a única alternativa que apresenta o domínio 
vegetal a que se refere o texto acima. 
[A] Mata Atlântica 
[B] Mata de Araucária 
[C] Cerrado 
[D] Floresta Amazônica 
[E] Caatinga 
 
31. Dentre as projeções cartográficas mais conhecidas 
estão a de Mercator e a de Peters. Sobre essas projeções, 
analise as afirmativas abaixo: 
I — Tanto a projeção de Mercator quanto a projeção de 
Peters foram criadas no século XX e refletem a hegemonia 
européia sobre o resto do mundo. 
II — A projeção de Mercator tem a vantagem de conservar 
as formas dos continentes. 
III — A projeção de Mercator e a projeção de Peters são 
projeções azimutais e, assim sendo, interessam 
diretamente aos geopolíticos. 
IV — A projeção de Peters tem a vantagem de preservar as 
dimensões relativas dos continentes. 
Assinale a opção que contém todas as afirmativas corretas: 
a) I e II 
b) III e IV 
c) II e IV 
d) I e III 
e) II e III 
 
32. A tabela abaixo apresenta dados sobre três diferentes 
vôos. Analise-os. 
 
 
 

Partida / Horário 
local 

Chegada / Horário 
local 

Tempo de vôo 

São Paulo (SP): 
15h 

Porto Velho (RO): 
x 

4 horas 

Manaus (AM): 10h Fernando de 
Noronha (PE): y 

9 horas 

Campinas (SP): z Rio de Janeiro 
(RJ): 20h 

1 hora 

Considerando os diferentes fusos horários do País, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente os 
horários x, y e z: 
(A) x: 17h; y: 21h; z: 18h 
(B) x: 19h; y: 19h; z: 18h 

(C) x: 18h; y: 21h; z: 19h 
(D) x: 19h; y: 19h; z: 19h 
(E) x: 18h; y: 20h; z: 19h 
 
33. A massa de ar que provoca chuvas na Amazônia (sua 
área de origem) durante todo o ano e, no verão, estende 
seu domínio para outras regiões, provocando chuvas e 
elevação de temperatura é a massa 
[A] Equatorial atlântica (mEa). 
[B] Equatorial continental (mEc). 
[C] Tropical atlântica (mTa). 
[D] Tropical continental (mTc). 
[E] Polar atlântica (mPa). 
 
34. O gráfico abaixo apresenta três diferentes domínios 
morfoclimáticos (A, B e C) numa distribuição 
geograficamente condicionada por dois elementos 
climáticos: temperatura e umidade. 

 
Considerando a distribuição geográfica dos domínios 
morfoclimáticos apresentados no gráfico suas respectivas 
características, pode-se afirmar que o domínio 
(A) “A” (tundra) é formado por pequenos arbustos e 
gramíneas (musgos e liquens). 
(B) “B” (floresta de coníferas) é marcado pela heterogenia 
de sua formação vegetal.  
(C) “C” (deserto) é caracterizado pela pobreza de sua fauna 
e flora. 
(D) “A” (taiga) é uma formação vegetal densa e típica das 
regiões polares.  
(E) “B” (floresta tropical) é característico de regiões com 
altos índices pluviométricos. 
 
35. Leia as afirmativas abaixo relacionadas ao balanço 
energético mundial. 
I – Dentre todas as fontes de energia, o petróleo é o 
recurso mais utilizado mundialmente. 
II – A exemplo do que acontece no Brasil, as hidrelétricas 
são largamente empregadas no resto do mundo, 
produzindo metade da energia mundial. 
III – A eficiência dos novos ramos industriais tem reduzido o 
consumo total de energia em todos os países do mundo. 
IV – A China e os EUA são os maiores produtores mundiais 
de carvão. 
Assinale a única alternativa em que todas as afirmativas 
são corretas: 
 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I e IV. 
(E) I, II e IV. 
 
36. Observe o gráfico abaixo, que mostra a média de idade 
da população européia a partir de 1990 com projeção até 
2020: 
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A informação expressa no gráfico é resultado da 
combinação das seguintes características demográficas 
daquele continente: 
[A] baixas taxas de natalidade e elevada expectativa de 
vida. 
[B] altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. 
[C] elevação das taxas de mortalidade e redução da 
expectativa de vida. 
[D] altas taxas de fecundidade e altas taxas de natalidade. 
[E] altas taxas de mortalidade infantil e elevada expectativa 
de vida. 
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25. Assinale a alternativa que contém os três países que 
são os maiores produtores mundiais de petróleo. 
a) China, Rússia e Venezuela 
b) Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos 
c) Estados Unidos, China e Iraque 
d) Irã, México e Arábia Saudita 
e) México, Venezuela e Irã 
 
26. Com relação aos fluxos de capital internacional, 
podemos afirmar que os investimentos aplicados na 
instalação de fábricas ou na mineração, por exemplo, são 
denominados investimentos ou capital. 
a) especulativo     b) volátil   c) de curto prazo 
d) produtivo          e) financeiro 
 

27. Leia as afirmativas a seguir sobre o processo de 
urbanização, espaço urbano e problemas urbanos. 
I – As cidades de uma rede urbana possuem diferentes 
graus de importância, o que estabelece uma hierarquia 
urbana, onde as cidades maiores exercem influência 
sobre as menores que estão sob suas respectivas áreas 
de influência. 
II – Quando a população está distribuída de forma 
equilibrada entre as diferentes cidades da rede urbana 
de um país, pode-se afirmar que ocorre o processo de 
macrocefalia urbana. 
III – A segregação espacial nas cidades, representada, 
por exemplo, pela existência de bairros pobres, também 
está presente em países ricos como os Estados Unidos. 
IV – O processo de industrialização teve como 
consequências o surgimento de grandes aglomerações 
urbanas conhecidas como metrópoles e o aumento do 
processo de urbanização. 
Das afirmações feitas, está(ão) correta(s) 
a) apenas I e II       b) apenas II e IV      c) apenas III e IV 
d) apenas I, II e III  e) apenas I, III e IV 
 
28. Acerca da posição geográfica e astronômica do Brasil, 
podemos afirmar que 
a) situa-se totalmente na Zona Intertropical, daí 
observamos o predomínio de climas quentes. 
b) seu território concentra-se totalmente no hemisfério 
Ocidental, por isso apresenta horários adiantados em 
relação a Greenwich. 
c) devido à sua grande extensão latitudinal, o País abarca 
diferentes fusos horários. 

d) é um país predominantemente tropical e, sua maior 
parte, localizado em baixas latitudes. 
e) limita-se em sua porção ocidental com todos os demais 
países da América Latina. 
 
29. O problema da destinação e/ou reaproveitamento do 
lixo é ainda uma questão a ser solucionada em diversas 
partes do mundo. Existem, na atualidade, diferentes 
técnicas para reaproveitamento de resíduos e/ou 
eliminação total do lixo. 
Sobre esse assunto, considere a tabela abaixo: 

 
Escolhe a única opção abaixo que completa corretamente a 
coluna A. 
a) 1. Aterro sanitário, 2. Incineração, 3. Lixão, 4. 
Compostagem. 
b) 1. Compostagem, 2. Aterro sanitário, 3. Incineração, 4. 
Lixão. 
c) 1. Lixão, 2. Aterro sanitário, 3. Incineração, 4. 
Compostagem. 
d) 1. Lixão, 2. Compostagem, 3. Aterro sanitário, 4. 
Incineração. 
e) 1. Compostagem, 2. Aterro sanitário, 3. Lixão, 4. 
Incineração. 
 
30. Com relação à nova ordem mundial, leia as sentenças a 
seguir e assinale a única opção correta. 
a) o conceito de “guerra ao terror” foi formulado na década 
de 1960 (no âmbito da Guerra Fria), em decorrência de 
atentados promovidos por partidos comunistas no 
continente americano. 
b) o recrudescimento dos movimentos nacionalistas, na 
transição do século XX para o XXI, é um fenômeno restrito 
ao mundo ocidental. 
c) após os atentados de 11 de setembro de 2001, os 
Estados Unidos passaram a praticar a(o) chamada (o) 
“guerra/ataque preventivo, contrariando o ordenamento 
jurídico da ONU. 
d) os Estados Unidos, com seu poder bélico, e os países 
árabes, com boa parte do petróleo mundial, são os dois 
grandes pólos de poder na atualidade. 
e) o fortalecimento político e econômico do chamado eixo 
SUL-SUL tem sido a principal questão geopolítica 
enfrentada pela política externa norte-americana. 
 
31. Entre os meses de Abril e Julho, observa-se uma 
intensificação das chuvas em cidades da Zona da Mata 
nordestina, tal como Maceió-AL e Recife-PE. Esse aumento 
está relacionado, principalmente, à ocorrência das chuvas 
a) frontais provocadas pelo avanço da massa Polar 
Atlântica (mPa) ao longo do litoral e o seu contato com a 
massa Tropical atlântica (mTa), quente e carregada de 
umidade. 
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b) orográficas provocadas, sobretudo, pela umidade da 
massa Equatorial atlântica (mEa) que se desloca do 
Oceano Atlântico e defronta-se com a planície costeira. 
c) convectivas, que se caracterizam por serem 
extremamente violentas e causadas pela atuação da massa 
Equatorial continental (mEc). 
d) de verão, que são precipitações torrenciais provocadas 
pelo movimento convectivo de ventos quentes e úmidos 
provenientes da massa Tropical continental (mTc). 
e) sazonais, que se intensificam nesse período graças à 
expansão da atuação da massa Equatorial continental 
(mEc) sobre todo o território brasileiro. 
 
32. Os relevos residuais são resultados da erosão 
diferencial, ou seja, do trabalho desigual dos agentes de 
erosão e da resistência desigual à erosão do substrato 
rochoso desses relevos e das áreas existentes em seu 
entorno. As Chapadas do Araripe e do Apodi são exemplos 
dessas formações e estão situadas, segundo a 
classificação do relevo brasileiro de Jurandir Ross, da 
Depressão ____________________________. 
Essa Depressão é caracterizada pela presença de muitos 
Inselbergs. 
A única alternativa que completa corretamente a lacuna do 
texto acima. 
a) da Amazônia Ocidental 
b) Cuiabana 
c) do Araguaia 
d) do Tocantins 
e) Sertaneja e do São Francisco 
 
33. A constante interação entre os diferentes elementos da 
natureza (relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia), 
permite-nos identificar, no território brasileiro, seis 
diferentes domínios morfoclimáticos. Sobre esses 
domínios, pode-se afirmar que: 
I. cada domínio exibe um bioma dominante, mas cada 

bioma abrange diversos tipos de ecossistemas em 
seu interior, de acordo com as mudanças nas 
condições naturais (solo, altitude, clima, fauna etc). 

II. no domínio da Amazônia, a floresta, latifoliada e 
perene, contribui, em grande parte, para as 
condições climáticas reinantes: temperaturas médias 
elevadas, precipitação abundante e concentrada no 
verão e elevada amplitude térmica anual. 

III. o domínio do Cerrado é o mais extenso bioma 
brasileiro e sua vegetação limita-se aos Planaltos e 
Chapadões do Brasil Central. 

IV. no domínio da Caatinga encontra-se uma vegetação 
que se desenvolve em solo pouco profundo, pois a 
relativa escassez de chuvas é responsável pelo 
baixo nível de decomposição química das rochas. 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas.    
a) I e II    b) II e III      c) I e IV     d) II e IV     e) I e III 
 
34. As transgressões e as regressões marinhas são 
resultantes de grandes mudanças climáticas globais e, 
muitas vezes, do movimento denominado: 
a) Epirogênese      b) Orogênese    c) Intemperismo 
d) Vulcanismo        e) Abalo Sísmico 
 
35. Assinale a única alternativa que apresenta a teoria 
demográfica, elaborada no pós Segunda Guerra Mundial, 
que afirmava ser o acelerado crescimento populacional 
uma das causas da pobreza em países subdesenvolvidos. 
a) Reformista           b) Pós-reformista    c) Malthusiana 
d) Neomalthusiana  e) Pró-natalista 
 
36. É um fenômeno climática que ocorre geralmente 
durante o inverno, quando o ar frio permanece nas 
proximidades do solo, contribuindo para a concentração de 
poluentes nessa faixa, pois a camada logo acima, mais 

quente, interrompe a corrente e ascendente e bloqueia a 
dispersão dos poluentes. A esse fenômeno denominamos 
a) inversão térmica     b) efeito estufa     c) ilhas de calor 
d) chuva ácida             e) circuito de fumaça 
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25. A escala cartográfica que se apresenta que se apresenta sob 
a forma de um segmento de reta graduada é denominada Escala 
a) Numérica.  b) Gráfica.  c) Equivalente. 
d) Temática.    e) Topográfica 
 
26. Assinale a alternativa que apresenta o clima que ocorre em 
latitudes de 45º e 55º, aproximadamente, e que se caracteriza 
por apresentar elevadas amplitudes térmicas anuais, invernos 
rigorosos e precipitações anuais que variam de 500 a 1.200 
milímetros. 
a) Temperado Continental      b) Temperado Marítimo/Oceânico 
c) Subtropical Úmido              d) Temperado Mediterrâneo 
e) Temperado Semi-árido 
 
27. Assinale a alternativa que ordena, de forma decrescente, a 
participação de cada uma das fontes de energia em relação ao 
total consumido no mundo. 
a) Nuclear e Carvão            b) Hidrelétrica e Gás Natural 
c) Gás Natural e Petróleo    d) Hidrelétrica e Petróleo 
e) Petróleo e Carvão 
 
28. Os países desenvolvidos, de uma maneira geral, apresentam 
baixas taxas de crescimento demográfico, sobretudo em função 
do reduzido crescimento natural que desconsidera o saldo 
migratório. Com relação a esses países, é possível afirmar que 
a) apresentam taxas de fecundidade similares à da maioria dos 
países subdesenvolvidos.     
b) permanecem na primeira fase da transição demográfica, com 
baixas taxas de mortalidade e de natalidade 
c) apresentam taxas de fecundidade acima da taxa de reposição, 
ou seja, acima de 2 filhos por mulher. 
d) vivem o auge da transição demográfica, com elevadas taxas 
de mortalidade e de natalidade que justificam o baixo 
crescimento.. 
e) maior parte deles apresenta taxas de crescimento 
populacional muito baixas (geralmente inferior a 1%), nulas ou 
até negativas. 
 
29. O território brasileiro está contido na Plataforma Americana, o 
que é uma das três grandes unidades geológicas da América do 
Sul. Essa Plataforma abrange três vastos escudos cristalinos. 
Assinale a alternativa que apresenta esses três escudos. 
a) das Guianas, do Parnaíba e do Paraná 
b) Atlântico, Amazônico e do Parnaíba 
c) do Paraná, Brasil Central e Amazônico 
d) Brasil Central, Atlântico e das Guianas 
e) do Paranaíba, Amazônico e do Paraná 
 
30. Na configuração do deserto do Atacama, na costa do Chile e 
do Peru, é crucial a ação do seguinte fator climático: 
a) corrente marítima fria.        b) elevada temperatura. 
c) baixa amplitude térmica.    d) efeitos da continentalidade. 
e) baixa latitude. 
 
31. “As migrações internacionais são um fenômeno diretamente 
associado à ‘era Industrial’.”  (Magnoli, p.464, 2005) 
Considerando a frase acima, leias as afirmativas a seguir: 
I – Durante o século XIX, a Europa foi a mais importante zona de 
repulsão demográfica do globo. 
II - Atualmente, a União Européia, na sua totalidade, configura a 
maior zona de atração de fluxos migratórios do mundo. 
III – Grande parte das migrações internacionais da atualidade 
tem causas econômicas. 
IV – No atual período de globalização, assim como o capital, os 
fluxos migratórios fluem sem empecilhos através das fronteiras 
nacionais. 
V – A África do Sul, importante economia industrial da África, é 
um país que recebe significativos fluxos migratórios de fundo 
econômico do continente. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
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a) II e IV.       b) IV e V.   c) I, II e III.  d) I, III e V.   e) II, III e V 
 
32. “A guerra da concorrência tem início quando os empresários 
industriais tomam as decisões relativas à localização de suas 
fábricas”. 
(Magnoli & Araújo, p. 142, 2005) 
Sobre a localização industrial, ao longo dos últimos séculos, leia 
as alternativas a seguir: 
I - Nas últimas décadas do século XX, estabeleceu-se uma nova 
lógica mundial de localização industrial: a produção em larga 
escala, com elevada automação, é realizada nos países 
desenvolvidos e as indústrias de tecnologia de ponta 
concentram-se nos países subdesenvolvidos, onde a mão-de-
obra é mais barata. 
II - Com a Revolução Tecnológica ou Informacional, as grandes 
indústrias deixaram de ter o espaço local e regional como 
principal base de produção, ultrapassando as fronteiras 
nacionais. 
III - Ao longo do século XX, acentuou-se o processo de 
concentração industrial, em conseqüência da crescente elevação 
dos custos de transferência de matéria-prima e de produtos 
industrializados. 
IV - Nos países desenvolvidos, as antigas concentrações 
industriais vêm perdendo terreno para as novas regiões 
produtivas, as quais são marcadas pela presença de centros de 
pesquisa e de universidades. 
V - As economias de aglomeração presentes nas grandes 
metrópoles mundiais reforçam a tendência, cada vez maior, da 
concentração industrial. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II   b) I e V   c) II e IV  d) II, III e IV   e) III, IV e V 
 
33. As consequências do fenômeno El Niño ocorrem de forma 
diferenciada sobre o espaço brasileiro. Em algumas áreas, 
ocorrem chuvas acima da média histórica, enquanto em outras a 
quantidade de chuvas diminui. Há outras áreas, entretanto, que 
não sofrem os efeitos desse fenômeno, mantendo as mesmas 
médias históricas. 
Sobre os efeitos do El Niño nas chuvas sobre o território 
brasileiro, podemos afirmar que esse fenômeno 
a) intensifica as chuvas na Amazônia e provoca estiagem 
prolongada na Região Sul. 
b) mantém as chuvas com as mesmas médias históricas nas 
Regiões Sul e Sudeste. 
c) provoca precipitações acima da média na Região Sul, com 
enchentes e inundações anormais durante o verão. 
d) acarreta chuvas abaixo da média no Sertão nordestino e 
chuvas acima da média em toda a Amazônia. 
e)  provoca grande estiagem na Região Sul e eleva as médias 
pluviométricas na Região Nordeste. 
 
34. Sobre a Revolução Verde e seus efeitos na agricultura dos 
países subdesenvolvidos, podemos afirmar que 
I – conseguiu melhorar a produtividade e reduzir as quebras de 
safra causadas por enchentes ou pragas. 
II – ampliou o emprego intensivo de trabalho humano, reduzindo 
drasticamente o êxodo rural. 
III – deflagrou o processo de valorização das terras e de 
concentração fundiária. 
IV – incentivou a policultura e a difusão de práticas tradicionais 
da agricultura de subsistência como a coivara e a rotação de 
terras. 
V - exigiu maior capitalização dos agricultores e maior 
especialização das forças de trabalho. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e IV.         b) II e IV.      c) I, II e V.  d) I, III e V.     e) II, III e IV 
 
 
 
35. O Conselho de Segurança é o órgão que decide sobre temas 
de paz e segurança discutidos na Organização das Nações 
Unidas (ONU). É composto por cinco países, que são membros 
permanentes, e por mais dez países que são membros 
temporários e escolhidos bienalmente. 
Assinale a opção que apresenta os cinco membros permanentes 
do Conselho de Segurança da ONU. 
a) Brasil, Índia, Estados Unidos, Alemanha e Japão 

b) Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos 
c) Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e França 
d) Rússia, China, Alemanha, Japão e França 
e) China, Brasil, Reino Unido, Índia e Rússia 
 
36. “O mundo passa por um processo de rápida urbanização. Em 
1950, menos de 30% da população global vivia em cidades. (...) 
Enquanto cerca de 730 milhões de pessoas viviam em zonas 
urbanas em 1950, agora são mais de 3,3 bilhões. Como 
podemos explicar essas cifras dramáticas? (...)” 
Fonte: António Guterres. Deslocamentos urbanos: um fenômeno 
global. Folha  de S. Paulo, 21/03/2010 
Considerando o texto acima e as características do processo de 
urbanização no mundo subdesenvolvido, podemos afirmar que: 
a) na América Latina, esse processo iniciou-se na última década, 
acompanhando a modernização econômica da região. 
b) na África subsaariana, a população é predominantemente 
urbana em virtude do grande número de refugiados que vão em 
direção às cidades. 
c) a América Latina abriga países que estão entre os mais 
urbanizados do mundo subdesenvolvido, fato explicado, dentre 
outros motivos, pela repulsão da força de trabalho do campo. 
d) o grande número de imigrantes estrangeiros no Brasil tem sido 
o principal fator responsável pelo crescimento urbano registrado 
nas últimas décadas. 
e) a urbanização avança lentamente no mundo subdesenvolvido, 
pois a imensa maioria de sua população já vive em cidades. 
 

 

GEOGRAFIA – 2011/12 
 

 

01. “O processo de urbanização é geral mas não é 
regionalmente uniforme, do ponto de vista regional, registram-
se fortes diferenças no ritmo da transferência da população do 
meio rural para o meio urbano”. 
(Magnoli & Araújo, 2005, p. 184) 
Sobre a urbanização brasileira podemos afirmar que: 
I. Graças a sua grande dinâmica industrial, a Região Sul é a 
segunda mais urbanizada do país. 
II. As regiões que apresentam os menores níveis de 
urbanização são a Centro-Oeste e a Norte. 
III. A urbanização do Centro-Oeste acentuou-se na segunda 
metade do século passado, com a elevada concentração 
fundiária e com a mecanização da agricultura de soja. 
IV. As desigualdades no ritmo da urbanização entre as regiões 
brasileiras refletem as disparidades econômicas regionais e a 
inserção diferenciada de cada região na economia nacional. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I, II e III.     C) I e IV     D) II e IV     E) III e IV 
 
02. Assinale a alternativa que apresenta um significativo 
acontecimento que, a partir de 1998, provocou uma mudança 
no campo da pesquisa e extração de petróleo e de gás natural 
no território brasileiro. 
A) Privatização da Petrobrás 
B) Estatização da Petrobrás 
C) Fim do monopólio da Petrobrás 
D) Início da produção de petróleo em áreas continentais 
E) Proibição da participação das empresas estrangeiras no 
setor energético brasileiro. 
 
03. Sobre os indicadores socioeconômicos podemos afirmar 
que: 
I. O IDH do Brasil não reflete as condições de vida vigentes no 
país como um todo, em virtude de esse apresentar fortes 
desigualdades regionais. 
II. O PIB per capita é, por si só, um dado suficiente para se 
avaliar as condições socioeconômicas de um país. 
III. Tanto a taxa de analfabetismo como o nível de instrução 
possuem estreita relação com o rendimento (renda) da 
população. 
IV. O cálculo do IDH baseia-se em três indicadores 
socioeconômicos: a expectativa de vida, o nível de instrução e 
a taxa de mortalidade infantil. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I e III     C) I, II e IV     D) II, III e IV     E) III e IV 
 
04. Sobre o mercado de trabalho e a estrutura ocupacional no 
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Brasil, podemos afirmar que: 
I. Na distribuição setorial da População 

Economicamente Ativa por regiões, o Sudeste e o 

Centro-Oeste apresentam os maiores percentuais no 

setor primário. A importância da agropecuária ajuda a 

explicar esse fato. 

II. O setor secundário é o mais heterogêneo de todos 

em função da grande diversidade de suas atividades. 

Nele, a construção civil é a atividade que apresenta 

níveis gerais de qualificação da mão-de-obra mais 

elevados. 

III. Entre as principais atividades do setor terciário, 

podemos destacar os serviços, o comércio e a 

administração pública. Esse setor reúne 

trabalhadores de níveis de qualificação e salário 

muito diversos. 

IV. De uma maneira geral, os setores de trabalho urbano 
pagam salários mais elevados. A maior qualificação da força de 
trabalho empregada na indústria, no comércio e nos serviços é 
um importante fator para que isto ocorra. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I, II e III     C) I e IV     D) II e III     E) III e IV 
 
05. Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile sofreu um terremoto 
de 8.8 na escala Richter. Esse país encontra-se em uma 
extensa faixa da Costa Oeste da América do Sul. A causa 
desse e de outros terremotos deve-se ao fato do Chile estar 
situado: 
A) Na porção central da Placa Tectônica Sul-Americana, zona 
de constantes acomodações da litosfera. 
B) No borda ocidental da Placa Tectônica Sul-Americana, junto 
à Cordilheira dos Andes, dobramento moderno formado por 
movimentos orogenéticos. 
C) No limite ocidental da Placa Tectônica do Pacífico, zona de 
grande intensidade de movimentos orogenéticos. 
D) No limite oriental da Placa Tectônica Sul-Americana, que se 
afasta da Placa de Nazca, formando grande falha geológica. 
E) No limite ocidental da Placa de Nazca, que se movimenta 
em sentido contrário ao da Placa do Pacífico, provocando 
epirogênese. 
 
06. Uma das principais dificuldades que alguns países 
periféricos ou semi-periféricos, como o Brasil, encontram no 
mercado mundial de produtos agrícolas é: 
A) A concessão de subsídios agrícolas que países como os 
Estados Unidos e os da União Européia cedem aos seus 
respectivos produtores. 
B) A política anti-protecionismo que os países desenvolvidos 
adotam em relação à importação desses produtos. 
C) O alto custo de produção de todos os seus produtos 
agrícolas em relação aos custos desses produtos nos países 
desenvolvidos. 
D) O reduzido interesse de mercados fortes como o asiático, 
que apresenta baixa importação desses produtos. 
E) A baixa produtividade agrícola apresentada por esses 
países, não sendo suficiente para que haja excedente para ser 
exportado. 
 
07. “Nas áreas urbanas, em média, a precipitação é 5% 
superior e o número de dias de chuva é 10% maior do que nas 
áreas rurais adjacentes. Além disso, as chuvas torrenciais são 
mais comuns nas cidades”. (Magnoli & Araújo, 2004, p. 176) 
O fenômeno descrito acima deve-se a alguns fatores comuns 
às grandes cidades, dentre os quais pode ser citado: 
A) O acúmulo de praças e grandes áreas verdes na porção 
central das grandes cidades. 
B) O excesso de concreto, que transfere calor para o ambiente 
e diminui a temperatura das áreas centrais. 
C) A elevada presença de material particulado em suspensão, 
contribuindo para a condensação da água na atmosfera e 
precipitação de chuva. 
D) A elevada evapotranspiração nas cidades, especialmente 
em áreas de canais e esgotos. 
E) A presença de massas de ar frias nas áreas centrais e 
conseqüente aumento da precipitação de chuva. 

 
08. Sobre as reservas e a utilização dos recursos hídricos no 
Brasil e no Mundo, podemos afirmar que: 
I. A água doce dos rios e dos lagos de todo o planeta é 
responsável pela maior parte da água doce da Terra. 
II. No mundo inteiro, mais de 1,5 bilhão de pessoas dependem 
principalmente da água de reservas subterrâneas para suprir 
suas necessidades básicas. 
III. Apesar de grande parte do Estado de São Paulo situar-se 
sobre o Aqüífero Guarani, o sistema de abastecimento do 
Estado não utiliza fontes subterrâneas. 
IV. As calotas polares e as geleiras são as mais importantes, 
em termos quantitativos, reservas de água doce de nosso 
planeta. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I, II e III     C) I, III e IV     D) II e IV     E) III e IV 
 
09. Sobre as fontes de energia e poluição ambiental, podemos 
afirmar que: 
I. As usinas hidrelétricas utilizam um recurso natural renovável, 
portanto, não provocam impactos ambientais que causam, por 
exemplo, prejuízos à flora e à fauna. 
II. Uma importante vantagem da produção de energia nuclear é 
a de que suas usinas, mantendo seu funcionamento normal, 
não lançam partículas poluentes na atmosfera. 
III. A queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, 
provoca a chuva ácida, polui o ar e destrói vegetação, dentre 
outros impactos. 
IV. A energia eólica é uma fonte de energia ilimitada nos 
lugares que apresentam as condições adequadas, mas emite 
poluentes no ar durante a operação. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I, II e III     C) I, III e IV     D) II e III     E) III e IV 
 
10. “ (...) uma população jovem e numerosa, em virtude de 
elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas conseqüência 
do subdesenvolvimento. (...) Foi constato que quanto maior a 
escolaridade da mulher, menor é o número de filhos e a taxa 
de mortalidade infantil”. 

http://www.brasilescola.com consulta em 05/04/2010. 
O trecho acima reflete aspectos definidos pela teoria: 
A) Reformista           B) Malthusiana     C) Neomalthusiana      
D) Ecomalthusiana   E) da Explosão Demográfica 
 
11. “... Os países emergentes hoje produzem 44% das 
manufaturas do planeta, ante 66% nos países ricos. Mas o 
Brasil vem perdendo espaço. O país representava 10% de toda 
a produção industrial das economias em desenvolvimento há 
15 anos, em 1995. Dez anos depois, caiu para 7,2%”. 
(Jornal O Estado de São Paulo, 20/04/2010) 
Dentre as razões que têm limitado um maior crescimento da 
participação dos produtos industrializados brasileiros no 
comércio mundial, podemos destacar: 
I. O elevado custo de deslocamento dos produtos para 
exportação, por conta de carências nas áreas de infra-estrutura 
e logística. 
II. Com exceção de alguns produtos industriais, o componente 
tecnológico das exportações brasileiras é muito baixo, 
acarretando contínua queda no valor médio da tonelada 
exportada. 
III. A cotação da moeda brasileira, fortemente desvalorizada 
em relação ao dólar, torna nossos produtos pouco competitivos 
no comércio mundial. 
IV. O fato de o Brasil concentrar seu intercambio externo 
majoritariamente com os EUA, seu maior parceiro comercial na 
atualidade, limita, em muito, a participação de seus produtos 
em outros mercados. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I e III     C) I, III e IV     D) II, III e IV    E) II e IV 
 
12. Assinale a alternativa que apresenta somente cidades que, 
no ano de 2000, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), foram classificadas como metrópoles 
nacionais. 
A) São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus 
B) Porto Alegre, Florianópolis e Recife 
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C) São Paulo, Recife e Belém 
D) Fortaleza, João Pessoa e Porto Alegre 
E) Curitiba, Belo Horizonte e Salvador 
 
13. Com relação ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
podemos afirmar que: 
I. A aproximação geopolítica entre Brasil e Argentina, que 
representou uma ruptura com a tradição de rivalidade das 
relações entre esses dois países, foi fator determinante para o 
seu surgimento. 
II. O Tratado de Assunção, em 1991, o constituiu formal e 
juridicamente e contou, além do Brasil e da Argentina, com a 
participação do Paraguai e do Chile como países-membros do 
novo bloco. 
III. A Zona de Livre Comércio estabelecida entre os países-
membros implica na adoção de uma Tarifa Externa Comum 
(TEC) pelos seus integrantes. 
IV. Não há soberania compartilhada, de modo que cada Estado 
conserva a prerrogativa de impedir a adoção de decisões com 
as quais não concorda. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
A) I e II     B) I, II e III     C) I e IV     D) II, III e IV    E) III e IV 
 
14. As bases das seguintes instituições econômicas 
multilaterais: o Fundo Monetário Internacional (FMI), que surgiu 
como fonte de empréstimos de curto prazo para páises em 
crise financeira, e o Banco Internacional para a Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), que tinha como função original 
financiar os programas de reconstrução da Europa Ocidental e 
do Japão, foram lançadas na Conferência: 
A) das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 
(Uncatd). 
B) das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 
C) de Estocolmo. 
D) de Bretton Woods. 
E) de Kyoto. 
 
15. Sobre as florestas pluviais tropicais podemos afirmar que: 
A) Possuem amplitude térmica anual menor do que a amplitude 
térmica diária e, em conseqüência, são caracterizadas por uma 
grande diversidade biológica. 
B) Ocorrem em áreas de alta latitude e em domínios de 
elevada temperatura e umidade. 
C) Se caracterizam por serem latifoliadas, decíduas e bastante 
estratificadas. 
D) Ocorrem em áreas marcadas pela alternância sazonal entre 
uma estação chuvosa e uma estação seca. 
E) Por conta da elevada insolação, a vida animal nos estratos 
mais superiores da floresta é muito escassa. 
 

GEOGRAFIA – 2012/13 

21. Sobre escala cartográfica, leia as afirmativas abaixo: 
I. existem dois tipos de escala cartográfica: a numérica 
e a geográfica; 
II. na escala 1:5.000, adequada para representar 

grandes superfícies terrestres, como, por exemplo, 
uma região ou país; 

III. em um mapa de escala 1:2.000.000, a distância 
gráfica de 3 cm entre dois pontos, em linha reta, 
corresponde a uma distância real de 60 km; 

IV. a escala 1:500, muito utilizada na construção de 
plantas urbanas, é maior do que a escala 1:1.000.000, 
que é utilizada, por exemplo, para representar um 
continente ou mesmo o Mundo. 

Assinale a alternativa que representa todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II 
b) I, II e III 
c) I, II e IV 
d) II e III 
e) III e IV 
 
22. Com relação às regiões metropolitanas (RM) no Brasil, 
leia as afirmativas abaixo: 
I. de acordo com o estudo “Regiões de Influência das 

Cidades 2007”, publicado pelo IBGE, São Paulo é a 

única RM a receber a denominação de Grande 
Metrópole Nacional; 

II. a criação de uma região metropolitana é caracterizada 
pela conurbação de, no mínimo, duas metrópoles 
entre si; 

III. a região metropolitana é resultante da necessidade da 
elaboração de soluções integradas para os serviços 
públicos que escapam à competência política das 
prefeituras municipais que a compõem; 

IV. a Constituição de 1988 delegou aos municípios o 
poder de legislar sobre a criação de RM, por isso, na 
década de 1990, foram criadas diversas novas RM. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
a) I e II 
b) I, II e IV 
c) I e III 
d) II, III e IV 
e) III e IV 
 
23. Sobre a produção, o consumo e as reservas de petróleo 
no Mundo, leia as afirmativas abaixo: 
I. a Arábia Saudita é o país que detém as maiores 

reservas em barris de petróleo e é o maior produtor 
mundial; 

II. os Estados Unidos, apesar de figurarem entre os 
maiores produtores, são muito dependentes da 
importação de petróleo; 

III. a Venezuela figura entre os países com as maiores 
reservas, porém não faz parte dos grandes produtores 
e necessita importar esse produto; 

IV. a Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) é responsável por mais da metade da 
produção mundial e tem como importantes integrantes 
a Federação Russa e os Estados Unidos. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
24. Assinale a alternativa que apresenta características da 
dinâmica populacional de um país quando este conclui a 
sua transição demográfica. 
a) Alta taxa de fecundidade e de mortalidade. 
b) Alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. 
c) Alta taxa de fecundidade e baixa taxa de mortalidade. 
d) Baixa taxa de fecundidade e alta taxa de mortalidade. 
e) Baixa taxa de natalidade e de mortalidade. 
 
25. Com relação à demografia e suas migrações 
internacionais no final do século XX e no início do século 
XXI, assinale a única alternativa correta. 
a) A população estrangeira em países desenvolvidos 

diminuiu a década de 1990 em função da estagnação 
econômica e das políticas migratórias adotadas por 
esses países. 

b) Há uma tendência de as migrações de africanos para 
a Europa terem como origem uma antiga colônia e 
como destino o país que a dominou. Isto explica o 
fato de mais de 90% dos argelinos que vivem na 
Europa residirem na Alemanha. 

c) Os Estados Unidos compõem o maior pólo de atração 
de migrantes no mundo. Em função disso, é o país 
que possui o maior percentual de imigrantes, que 
compõem mais de 50% de sua população total. 

d) Está ocorrendo uma maior feminização do processo 
migratório. Em 2005, as mulheres já representavam 
quase a metade dos imigrantes internacionais. 

e) A maioria dos imigrantes internacionais reside de 
forma ilegal no exterior. Esses clandestinos 
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representavam mais de 180 milhões de pessoas em 
todo o mundo no ano de 2000, segundo a ONU. 

 
26. Sobre o desenvolvimento industrial dos Estados 
Unidos, leia as afirmativas abaixo: 
I. o sudeste iniciou o processo industrial do País 

impulsionando pelos importantes centros comerciais e 
bancários daquela região e pela mão de obra 
imigrante de origem europeia; 

II. com o fim da guerra civil, o eixo industrial se deslocou 
do sudeste para o nordeste do País, impulsionando o 
crescimento de importantes centros urbanos como o 
de Nova York; 

III. no nordeste e na região dos Grandes Lagos, 
desenvolveram-se as indústrias de bens de produção, 
baseados no carvão e no minério de ferro, e nasceu a 
indústria automobilística; 

IV. após a Segunda Guerra Mundial, o sul e o oeste do 
País passaram a receber crescentes investimentos 
industriais também atraídos pelos campos petrolíferos 
do Golfo do México e da Califórnia. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
27. Sobre a urbanização mundial no final do século XX e 
início do século XXI, leia as afirmativas abaixo: 
I. o Canadá e o Brasil, em função da grande extensão 

territorial, possuem baixos níveis de urbanização; 
II. a maior parte dos países do continente africano 

apresenta níveis de urbanização abaixo de 60%; 
III. por apresentar um número elevado de grandes 

cidades, a maioria dos países do sul e do sudeste 
asiático apresenta níveis de urbanização também 
elevados, acima de 80%; 

IV. a maioria dos países sul-americanos possui níveis de 
urbanização acima de 50%. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
28. Sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se afirmar 
que 
a) por falta de acesso ao crédito rural, não participa das 

cadeias agroindustriais. 
b) é responsável pelo fornecimento da maior parte da 

alimentação básica dos brasileiros, e, por isso, 
concentra a maior parte da área cultivada com 
lavouras e pastagens do País. 

c) concentra a maioria do pessoal ocupado nos 
estabelecimentos rurais brasileiros. 

d) por não ser competitiva frente à agricultura patronal, 
não participar da produção de gêneros de exportação. 

e) embora os membros da família participem da 
produção, a maior parte da mão de obra é 
concentrada e quem comanda a produção não 
trabalha diretamente na terra. 

 
29. Nos últimos anos, o Brasil tem realizado um enorme 
esforço no sentido de ampliar sua participação no comércio 
internacional, buscando superar os elevados custos de 
deslocamento que dificultam a chegada dos seus produtos 
aos mercados externos. 
Dentre as principais propostas de ação da atual política de 
transporte no País, pode-se destacar. 

a) a completa substituição do sistema rodoviário, que é 
mais dispendioso, pelos sistemas hidroviário e 
ferroviário. 

b) a construção de estações intermodais a fim de 
permitir a integração dos diferentes meios de 
transporte do País. 

c) a construção de novas infraestruturas de circulação 
urbana (pistas expressas, viadutos) com o propósito 
de reduzir congestionamentos e valorizar a paisagem 
urbana das grandes cidades. 

d) a eliminação do transporte de cabotagem com vistas 
a reduzir os custos portuários e a intrincada 
burocracia administrativa. 

e) a redução da participação dos investimentos e do 
controle do setor privado, sobre o transporte 
rodoviário e sobre o setor portuário a fim de eliminar, 
por exemplo, os custos com pedágio. 

 
30. Sobre domínios naturais e clima, leia as afirmativas 
abaixo: 
I. a vegetação mediterrânea apresenta espécies 

xerófilas e se adapta ao clima caracterizado por 
verões quentes e secos, sendo típica do norte da 
Europa e da África; 

II. a tundra é uma vegetação típica das áreas polares, 
onde as temperaturas podem chegar a –35°C. A 
reprodução rápida se limita os meses da primavera e 
do verão; 

III. as florestas equatoriais possuem vegetação perene e 
latifoliada adaptada ao clima de elevadas 
temperaturas e umidade e com pouca amplitude 
térmica anual; 

IV. a vegetação desértica, caracterizada pela grande 
quantidade de herbáceas e de arbustos, como nas 
savanas, é adaptada ao clima desértico, que possui 
baixa amplitude térmica diária. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 
31. “A agricultura é hoje o maior negócio do país. (...) 
Apenas [em 2005], a cadeia do agronegócio gerou um 
Produto Interno Bruto de 534 bilhões de reais.” (Faria, 2006 
in: Terra, Araújo e Guimarães, 2009). A atual expansão da 
agricultura e do agronegócio no Brasil deve-se, entre outros 
fatores ao(à) 
a) forte vinculação da agricultura à indústria, ampliando 

a participação de produtos com maior valor agregado 
no valor das exportações brasileiras, como os dos 
complexos de soja e do setor sucroalcooleiro. 

b) expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e na 
Amazônia e ao emprego intensivo de mão de obra no 
campo, nessas áreas, determinando o aumento da 
produtividade agrícola. 

c) difusão de modernas tecnologias e técnicas de plantio 
na maioria dos estabelecimentos rurais do País, 
contribuindo para expansão das exportações 
brasileiras. 

d) modelo agrícola brasileiro, pautado na policultura de 
exportação e na concentração da propriedade rural. 

e) Revolução Verde, que, disseminada em larga escala 
nas pequenas e médias propriedades do País, 
incentivou a agricultura voltada para os mercados 
interno e externo. 

 
32. Sobre os principais efeitos do fenômeno “El Niño” nas 
diferentes regiões do Brasil, pode-se afirmar que 
a) na Região Sul, o volume de chuva se reduz 

significativamente, sobretudo no fim do outono e 
começo do inverno. 
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b) prejudica a pecuária e compromete o abastecimento 
de água no Sertão, podemos atingir também o 
Agreste e a Zona da Mata Nordestina. 

c) provoca grandes inundações na porção leste da 
Amazônia, prejudicando a atividade agrícola na 
região. 

d) traz mais benefícios do que prejuízos à agricultura no 
Sul do País, uma vez que interrompe os longos 
períodos de estiagem característicos do clima 
subtropical litorâneo. 

e) ao contrário da “La Niña”, intensifica o volume de 
chuvas e aumenta a temperatura média em todas as 
regiões do País. 

 
 

GEOGRAFIA – 2013/14 
 

21. “O Brasil é o décimo país que mais investe em energia 
limpa no mundo, segundo o relatório Who is winning the 
Clean Energy Race (Quem está ganhando a corrida da 
energia limpa, em tradução livre). (…) Os dados, que não 
incluem energia nuclear, mostram gastos de 8 bilhões de 
dólares pelo País, no setor em 2011, contra os 6,9 bilhões 
do ano anterior.” (http://www.contacapital.com.br, 
consultado em 22/11/2012). 
 

Sobre as fontes de energia limpa utilizadas em nosso País, 
podemos afirmar que 
I) são assim chamadas pois trata-se de fontes de energia 
não poluentes, não emissoras de carbono, além de 
renováveis. 
II) por ser um país privilegiado em termos de radiação 
solar, a participação da energia solar na matriz energética 
brasileira é a maior dentre as fontes de energia renováveis 
utilizadas. 
III) apesar do elevado custo de instalação, a energia eólica 
é uma fonte de energia limpa a custo zero que, no Brasil, é 
utilizada principalmente para bombeamento de água na 
irrigação. 
IV) embora a biomassa proveniente da cana seja 
considerada uma fonte de energia limpa, sua utilização 
como fonte de energia vem se reduzindo, uma vez que as 
queimadas durante a colheita da cana-de-açúcar geram 
grande poluição do ar. 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
[A] I e II [B] I e III [C] I, II e IV [D] II e IV [E] III e IV 
 
22. “…o povoamento do território brasileiro se fez baseado 
na formação de áreas de atração e áreas de repulsão de 
população. E, na atualidade, a distribuição espacial da 
população também obedece a essa dinâmica.” (ADAS, 
2004, p.300) Sobre as características do fenômeno 
migratório no território brasileiro podemos afirmar: 
I) assim como o Nordeste, na década de 1950, o Centro-
Oeste e a Amazônia, a partir da década de 1990, também 
passam a ser considerados áreas de repulsão 
populacional. 
II) na década de 1990, com a reativação de alguns setores 
da economia nordestina, como o turismo e a instalação de 
diversas empresas, estabeleceu-se um fluxo de retorno de 
população para o Nordeste. 
III) observa-se que a participação da população migrante 
na população local tem maior expressão nas regiões de 
fronteira agropecuária, onde a expansão da produção 
agrícola tem gerado o aumento do emprego e da renda. 
IV) segundo o IBGE, em São Paulo, o aumento do saldo 
migratório, registrado entre 1991 e 2000, revela que 
ocorreu aumento no fluxo de entrada de migrantes e 
significativa diminuição das saídas do estado. 
V) tendências mais recentes da mobilidade da população 
no Brasil apontam para o aumento das migrações 
intrarregionais e dos fluxos urbano-urbano. 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
[A] I e II [B] I e III [C] II e IV [D] I, IV e V [E] II, III e V 

 
23. A seleção brasileira de futebol, vinda de Berlim (15°E 
de Greenwich), precisa chegar à cidade do Rio de Janeiro 
(45°W de Greenwich) às 13h do dia 25/10/2013, horário 
local. Considere que o avião fará o percurso leste-oeste e 
que o tempo de voo contínuo será de 10 (dez) horas. Para 
que a seleção chegue ao Rio de Janeiro, no horário 
predeterminado, o voo deverá partir de Berlim às 
_______do dia __________. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas acima. 
[A] 17h - 25/10/2013    [B] 09h - 25/10/2013  
[C] 07h - 25/10/2013    [D] 17h - 26/10/2013  
[E] 03h - 26/10/2013 
 
24. Sobre as vias de circulação e suas interferências, no 
espaço econômico dos países, pode-se afirmar que 
I) apesar da tendência de forte crescimento do modal 
rodoviário em países de dimensões continentais, as 
ferrovias continuam a deslocar parcela significativa das 
cargas. 
II) os elevados custos de deslocamento por via aérea 
fazem com que o volume e o valor monetário das 
mercadorias transportadas sejam desprezíveis em relação 
ao transportado pelos demais modais de transporte. 
III) a fim de aumentar a velocidade e reduzir os custos de 
deslocamento, observa-se que os sistemas de transporte 
modernos caracterizam-se pela complementariedade entre 
os diferentes modais de transporte. 
IV) a rugosidade espacial representada por ferrovias 
arcaicas, que dão acesso aos portos de um país, reduz o 
poder de consumo de sua população. 
V) a opção do governo brasileiro pelo transporte rodoviário 
justifica-se pelo fato de as ferrovias e hidrovias serem 
lentas e inadequadas para o transporte de cargas a longas 
distâncias.  
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
[A] II, III e IV [B] I e II [C] I, III e IV [D] II e V [E] I, III e V 
 
25. “A África desafia a lei da transição demográfica.” (Mundo 
– Geografia e Política Internacional,Ano II, nº 5, p.9, apud 

MAGNOLI & ARAÚJO, 2005, p.143). A falta de investimentos 
nos países da África subsaariana tem acarretado grande 
atraso no processo de transição demográfica desses 
países. Esse atraso é caracterizado pela(s) 
[A] redução rápida e constante das taxas de natalidade, 
desde a década de 1970, provocada pelo acelerado 
processo de urbanização. 
[B] baixa expectativa de vida explicada pelas elevadas 
taxas de natalidade e fecundidade. 
[C] elevadas taxas de fecundidade e mortalidade infantil, 
explicadas e sustentadas pelo tradicionalismo religioso 
dessa região. 
[D] permanência de um elevado crescimento vegetativo 
decorrente das altas taxas de mortalidade e das baixas 
taxas de natalidade. 
[E] elevadas taxas de incremento populacional, decorrentes 
de uma natalidade explosiva, alimentada pela miséria 
africana. 
 
26. Apesar de exceções como as metrópoles de São 
Francisco, Los Angeles e Dallas, “(...) o ritmo frenético da 
urbanização e o aparecimento de novas megacidades nas 
últimas décadas são fenômenos característicos do mundo 
subdesenvolvido” (MAGNOLI & ARAÚJO, 2004, p.170). 
Sobre o acelerado crescimento das cidades nos países 
subdesenvolvidos, podemos afirmar que 
I) a urbanização desses países repete o processo vivido 
pela Europa, pois o crescimento de suas grandes cidades 
tem sido tão rápido quanto foi o das cidades europeias. 
II) as novas megacidades nesses países crescem 
principalmente sobre a base da expansão dos empregos no 
Setor Terciário. 
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III) o processo de urbanização gerou uma complexa 
hierarquia urbana, nesses países, na qual as metrópoles 
convivem com uma rede densa de cidades médias, que 
concentra a maior parte da população urbana. 
IV) o acelerado crescimento das megacidades gerou, 
nesses países, o chamado déficit habitacional, o qual figura 
como um dos mais graves problemas característicos das 
metrópoles. 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
[A] I e II [B] I e III [C] II e IV [D] III e IV [E] I, III e IV 
 
27. Segundo o IBGE, em 2007, o nível de urbanização 
brasileira já era de 83,5%, índice superior ao da maior parte 
dos países europeus. Alguns estudiosos acreditam que o 
Brasil apresenta, na verdade, nível de urbanização menor 
do que revelam as estatísticas do IBGE. De acordo com os 
estudiosos, essa elevada urbanização apontada pelas 
estatísticas deve-se ao fato de a legislação do País 
considerar como urbanas as localidades que  
[A] são sede de município ou de distrito e as demais áreas 
definidas como urbanas pelas legislações municipais. 
[B] possuem população absoluta acima de 5 mil habitantes. 
[C] possuem mais de 8 (oito) mil eleitores. 
[D] apresentam densidade demográfica superior a 150 
hab/Km2 tal como definem os países da OCDE. 
[E] possuem determinadas infraestruturas e equipamentos 
coletivos, como escolas e postos de saúde, e funcionem 
como um polo de distribuição de bens e serviços. 
 
28. A partir do conhecimento das diferentes formações 
geológicas do território brasileiro, é possível deduzir a 
ocorrência de determinadas riquezas minerais. Na área “I”, 
hachurada no mapa esquemático das formações 
geológicas brasileiras a seguir, verifica-se a presença de 
jazidas de 
[A] estanho e diamante. [B] petróleo e carvão mineral. 
[C] ferro e xisto.  [D] petróleo e cobre. 
[E] ouro e calcário. 
 
29. “No passado, a fumaça das chaminés servia para 
distinguir os países desenvolvidos dos países 
subdesenvolvidos.”(MAGNOLI & ARAÚJO, 2004, p.126). 
Até a década de 1930, eram considerados países 
desenvolvidos aqueles cuja economia estivesse 
fundamentada na produção industrial e países 
subdesenvolvidos aqueles em que a economia estivesse 
assentada na agricultura ou exploração mineral. 
Atualmente, com algumas exceções, no panorama global, 
funciona como importante critério para separar os países 
desenvolvidos dos subdesenvolvidos o 
[A] elevado nível de urbanização. 
[B] predomínio do Setor Terciário na absorção da 
população ativa. 
[C] predomínio das exportações sobre as importações no 
comércio mundial. 
[D] controle sobre o conhecimento e sobre as tecnologias 
de ponta. 
[E] controle de matérias-primas pesadas e o uso intensivo 
de energia. 
 
30. Imagens mostram que 57% da área original desse 
domínio morfoclimático brasileiro já estão desmatados. Sua 
biodiversidade também está ameaçada, fato que o aponta 
como um dos dois “hotspots” (MYERS, 1988, apud TERRA; 
ARAÚJO; GUIMARÃES, 2009, p.186) identificados no País. 
A utilização de tecnologias modernas para corrigir os solos 
ácidos possibilitou a intensificação da produção agrícola, o 
que vem acelerando a devastação desse domínio. O texto 
acima refere-se ao domínio morfoclimático do (a) 
[A] Amazônia. [B] Cerrado. [C] Caatinga. 
[D] Araucária. [E] Mata Atlântica. 
 
31. “A centralização de capitais proporcionou aos 

conglomerados um novo poder – o de ultrapassar as 
fronteiras nacionais. Dispersando as atividades produtivas 
pelos mais diversos países, as transnacionais aproveitam-
se das diferenças entre eles para auferir maiores 
lucros.”(MAGNOLI & ARAÚJO, 2004, p.90). 
Depois da Segunda Guerra Mundial, inúmeras áreas 
localizadas em países subdesenvolvidos receberam 
unidades industriais dos países desenvolvidos. Esse 
deslocamento industrial para o Brasil, principalmente, entre 
1968 e 1973, acarretou 
[A] retração do mercado consumidor. 
[B] falência das grandes empresas estatais em face da 
concorrência com empresas estrangeiras. 
[C] implementação de rígidas legislações fiscais, a fim de 
frear a entrada de capitais externos. 
[D] investimentos estatais em novas infraestruturas de 
transporte, de comunicações e de energia. 
[E] desconcentração geográfica da riqueza nacional, 
modificando o panorama de concentração que 
caracterizava o espaço brasileiro até então. 
 
32. A aceleração dos fluxos de informação propiciada pelas 
inovações no meio tecnocientíficoinformacional tem 
repercutido em toda a vida social e econômica e, 
consequentemente, na organização do espaço geográfico 
mundial. Dentre essas repercussões, podemos destacar 
[A] o aprofundamento da divisão técnica do trabalho, a 
ampliação da escala de produção e a utilização intensiva 
de energia na atividade industrial. 
[B] a diminuição da disparidade tecnológica entre países 
ricos e pobres, pois a difusão da internet e o acesso às 
redes virtuais têm sido igualmente intensos nos dois grupos 
de países. 
[C] a redução dos fluxos migratórios internacionais, uma 
vez que as inovações tecnológicas contribuem para a 
criação de novos empregos, especialmente no Setor 
Primário dos países subdesenvolvidos. 
[D] o desenvolvimento de uma hierarquia urbana mais 
complexa, pois as cidades pequenas e médias adquiriram 
novas possibilidades de acesso aos bens e serviços 
através do relacionamento direto com as principais 
metrópoles do seu país. 
[E] a opção da indústria de alta tecnologia dos EUA e do 
Japão, por exemplo, de localizar-se junto às aglomerações 
urbano-industriais mais tradicionais desses países, 
buscando as vantagens de um amplo mercado consumidor 
e o fácil acesso às vias de comunicação e transporte. 
 
Questões de Geografia (Mod D 2015) 
Escolha a única alternativa correta, dentre as opções 
apresentadas, que responde ou completa cada questão, 
assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, no Cartão de Respostas. 
1. “Relatórios da ONU alertam que se o padrão de 
consumo não mudar, em 2025, 1.8 bilhão de pessoas 
estarão vivendo em regiões com absoluta escassez de 
água, e dois terços da população do mundo poderá estar 
vivendo sob condições de estresse hídrico”. 
(redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2013/05/mundo
enfrenta.crise-de-agua-doce) 
  
Sobre os fatores relacionados à crise de abastecimento de 
água potável no mundo, podemos afirmar que 
a) embora a água doce disponível no mundo ultrapasse 
largamente as necessidades de consumo atuais, a crise da 
água é uma realidade no planeta 
b) em muitos países, as reservas de água subterrâneas 
renovam-se em velocidade menor que a retirada de água, 
provocando a secagem de poços e um efeito de 
subsidência (rebaixamento) bastante pronunciado em suas 
áreas urbanas, que compromete a estrutura das 
construções e dos monumentos históricos. 
c) a construção de barragens em rios compartilhados por 
diferentes países, viabilizando projetos de irrigação e 



 GEOGRAFIA – EsPCEx                                                      Professor Fabio Limeira 

  

44 
 

beneficiando as atividades agrícolas, tem contribuído para 
a redução do estresse hídrico entre esses países. 
d) o Aquífero Guarani é uma importante reserva estratégica 
de recursos hídricos para o Centro-Sul do Brasil, a qual 
ainda não está sendo explorada, haja vista as abundantes 
chuvas que alimentam os rios, os quais, por si só, garantem 
o abastecimento da região mais dinâmica do País. 
e) entre os diversos usos da água, o uso industrial é o que 
apresenta as maiores taxas de desperdício em termos 
globais. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas: 
a) I e II     b) II e III 
c) II e IV   d) I, IV e V   e) II, III e V 
 
2. Sobre o comércio agrícola mundial, podemos afirmar 
que, 
a) atualmente, o Japão e o Egito estão entre os maiores 
importadores mundiais de cereais. 
b) ao contrário da União Europeia, dos Estados Unidos e 
da China, o Brasil exibe elevado saldo positivo na sua 
balança comercial de produtos agrícolas. 
c) na última década, o aumento dos investimentos no 
agronegócio e a difusão dos organismos geneticamente 
modificados (OGM) na agricultura fizeram com que o 
comércio mundial de produtos agrícolas superasse em 
valor o comércio mundial de manufaturados. 
d) graças à Organização Mundial do Comércio (OMC), que 
em 2002 pôs fim à política de subsídios agrícolas 
concedida pelos países desenvolvidos aos seus 
agricultores, países como o Brasil e a Argentina têm obtido 
maior destaque no comércio mundial de produtos agrícolas. 
e) devido aos elevados custos do transporte de carga no 
Brasil, a soja brasileira vem perdendo paulatinamente 
posição de destaque dentre os grandes exportadores 
mundiais desse produto. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I e III  b) II e III 
c) I e II   d) I, IV e V  e) II, IV e V 
 
3. Sobre um mapa com escala de 1:500.000, o comandante 
de uma tropa demarca uma área a ser conquistada em solo 
inimigo. Essa área demarcada apresenta o formato de um 
quadrado com 8 cm de lado. 
A área demarcada, a ser conquistada, mede na realidade 
a) 40 km2.    b) 160 km2. 
c) 400 km2.  d) 1.600 km2.  e) 3.200 km2. 
 
4. “Sob o impacto da modernização econômica e da 
integração nacional, o Brasil passou de um país 
agroexportador e rural a um país urbano e industrial. Um 
processo vertiginoso de urbanização revolucionou [...] a 
sociedade brasileira em apenas meio século. Mas esse é 
um processo regionalmente desigual […].” (MAGNOLI, 
Demétrio. Geografia para o Ensino Médio. 2 ed. São Paulo: 
Atual, 2012, p. 264) 
 
As desigualdades no ritmo da urbanização regional do 
Brasil evidenciam-se 
a) na configuração geral das redes de transporte, a qual se 
apresenta mais densa e articulada nas regiões mais 
povoadas e economicamente mais dinâmicas, como as do 
Sudeste e do Sul do País. 
b) na configuração de suas redes urbanas, as quais se 
apresentam menos integradas nas regiões Norte e Centro-
Oeste, e são caracterizadas por um pequeno número de 
metrópoles e um grande número de cidades médias com a 
função de capitais regionais. 
c) nas fortes diferenças no ritmo de transferência da 
população do meio rural para o meio urbano, destacando-

se a região Nordeste que, devido ao intenso êxodo rural 
sofrido, conheceu uma rápida trajetória de urbanização. 
d) nos diferentes níveis de investimentos de capital 
realizados tanto pelo Estado como por empresas nacionais 
e transnacionais, que, selecionando um número reduzido 
de cidades no País, acabaram determinando um processo 
de metropolização mais acentuado na região Centro-Sul. 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I e III      b) II e III 
c) III e IV    d) I e IV    e) I, III e IV 
 
5. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a estrutura 
econômica regional norte-americana sofreu um profundo 
rearranjo resultante da perda de dinamismo industrial do 
Manufacturing Belt. Os novos investimentos promoveram 
concentração de indústrias no Oeste e no Sul dos Estados 
Unidos. 
Entre os fatores que contribuíram para o redirecionamento 
dos investimentos para o Oeste e para o Sul dos Estados 
Unidos, nesse período, podemos destacar 
a) a limitada disponibilidade de ferro e carvão mineral nas 
jazidas da região do Manufacturing Belt, minerais estes 
indispensáveis à indústria siderúrgica. 
b) o interesse comercial pela bacia do Pacífico, haja vista a 
reconstrução econômica do Japão nesse período. 
c) a produção crescente de petróleo no Golfo do México. 
d) a grande disponibilidade de matéria-prima pesada 
nessas novas regiões, fundamental para a expansão da 
indústria de alta tecnologia, fortemente dependente de tais 
fontes. 
e) a possibilidade de redução dos custos com a força de 
trabalho, uma vez que as novas empresas estariam 
distantes dos sindicatos operários do Manufacturing Belt. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I e III       b) III e IV 
c) I, II e IV   d) I, III e V   e) II, III e V 
 
6. Sobre a matriz energética brasileira podemos afirmar que 
a) embora os combustíveis fósseis tenham importante 
participação na matriz energética brasileira, o País 
apresenta relativo equilíbrio no uso de fontes renováveis e 
não renováveis de energia. 
b) atualmente, tomados em conjunto, o setor industrial e o 
setor residencial são responsáveis por cerca de 70% do 
consumo energético total do País. 
c) a biomassa e o gás natural estão entre as principais 
fontes na geração de energia térmica convencional, porém 
o diesel (derivado do petróleo) continua sendo a principal 
fonte de geração elétrica em usinas térmicas no País. 
d) a descoberta do pré-sal contribuiu para a 
autossuficiência brasileira em petróleo e interrompeu 
políticas de diversificação da matriz energética, tais como a 
retomada do programa de centrais nucleares e os 
investimentos em geração eólica no País. 
e) a fim de amenizar os impactos ambientais, o projeto 
aprovado para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte (PA) a definiu como uma “usina a fio d’água”, o que 
acarretará grandes variações em sua capacidade de 
produção entre a estação das cheias e a das vazantes. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I e III  b) II, III e V 
c) I e V   d) I, III e IV   e) IV e V 
 
7. “Em 1989, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil um pico 
de 0,636. Depois disso, apresentou reduções quase 
constantes, registrando 0,543 em 2009.” 
O coeficiente de Gini é um importante indicador 
socioeconômico que revela em um país o grau de 
a) escolaridade de sua população. 
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b) desigualdade de renda. 
c) desenvolvimento humano da população. 
d) qualificação de sua mão de obra. 
e) pobreza de sua população. 
 
8. Em 2003 foi criado o termo BRIC, uma sigla indicando o 
Brasil, a Rússia, a Índia e a China, respectivamente, como 
países que estariam destinados a ingressar no seleto grupo 
das principais economias mundiais, devido à força de seus 
recursos naturais, humanos e estratégicos. 
Sobre os parceiros do Brasil nesse bloco, é correto afirmar 
que 
a) embora a Rússia tenha perdido importância econômica 
no cenário mundial, apresenta-se como uma estratégica 
fornecedora de petróleo e gás natural para os países 
europeus. 
b) enquanto na China o setor secundário responde por 
quase metade do PIB do País; na Índia é o setor terciário 
que se destaca, respondendo por mais da metade do seu 
PIB. 
c) a competitividade da economia chinesa está fortemente 
relacionada à vasta reserva de mão de obra barata, ao seu 
enorme mercado consumidor potencial e às reformas 
políticas democráticas promovidas pelo Partido Comunista, 
sem as quais seria inviável a atuação do grande capital. 
d) enquanto o “milagre chinês” articulou-se em torno da 
produção manufatureira intensiva em mão de obra, a Índia 
se destaca na globalização através dos setores de 
biotecnologia e de tecnologias da informação, os quais 
demandam quantidade relativamente pequena de 
trabalhadores de alta qualificação. 
e) em virtude das rígidas políticas de controle de 
natalidade, tanto a China como a Índia já apresentam taxas 
de crescimento natural próximas a zero, o que implicará 
necessariamente um rápido processo de expansão da 
população idosa em ambos os países. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) II, III e V   b) II, III e IV   c) I, IV e V 
d) I, III e IV   e) I, II e IV 
 
9. Sobre o comércio exterior brasileiro, podemos afirmar 
que 
a) no comércio mundial, o Brasil possui hoje a condição de 
Global Trader, estando, portanto, comprometido com os 
princípios do multilateralismo e do liberalismo no comércio 
mundial. 
b) a partir da metade da década de 1990, com o aumento 
da participação de produtos básicos e semimanufaturados 
na pauta de exportações brasileira, a participação do Brasil 
nos fluxos comerciais globais deu um salto para mais de 
3% do total mundial. 
c) enquanto na pauta de exportações brasileiras para a 
União Europeia e Ásia predominam produtos primários e 
semimanufaturados, os países do NAFTA (Acordo de Livre 
Comércio da América do Norte) e da América do Sul 
absorvem, principalmente, produtos manufaturados do 
Brasil. 
d) a redução das metas de crescimento da economia 
chinesa é fato positivo para a economia brasileira, pois 
tende a abrir um espaço ainda maior para nossas 
exportações de produtos básicos. 
e) o Mercosul responde por cerca de 40% das exportações 
brasileiras, o que revela a forte dependência comercial do 
País em relação ao bloco e justifica o aumento dos 
investimentos privados brasileiros nos países do Mercosul. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I e III    b) III e V 
c) II e V   d) I, III e IV   e) I, II e IV 
 

10. Segundo Melhem Adas (2004), com a venda de 
produtos a preços mais baixos que o custo de produção, a 
União Europeia foi uma das responsáveis pela regressão 
da agricultura de produtos alimentares básicos da África 
Subsaariana, conduzindo esses países a uma situação 
crítica de insegurança alimentar ou de dependência de 
importação. 
A essa prática econômica chamamos especificamente de 
a) protecionismo econômico 
b) dumping 
c) política de subsídios 
d) desregulamentação econômica 
e) neoliberalismo 
 
11. “Nas últimas décadas do século XX, o número de 
migrantes internacionais aumentou de forma significativa 
[…] por causa das disparidades econômicas entre os 
países” (TERRA, L; ARAÚJO, R; GUIMARÃES, R. 
Conexões- Estudos de Geografia Geral. 1.ed. São Paulo: 
Moderna, 2009, p. 327) Sobre as migrações no contexto da 
globalização podemos afirmar que 
a) a globalização tem facilitado as migrações, devido tanto 
à redução do custo dos transportes quanto à expansão dos 
meios de comunicação. 
b) embora os EUA e o núcleo mais próspero da União 
Europeia sejam as duas maiores zonas de atração de 
fluxos migratórios do mundo, países situados no Oriente 
Médio são os que possuem maior percentagem de 
imigrantes na população. 
c) a crescente necessidade de mão de obra imigrante por 
parte da Austrália tem levado esse País a estimular a 
imigração através de políticas imigratórias menos seletivas. 
d) no México, o recebimento de remessas financeiras de 
seus milhares de emigrados constitui uma das maiores 
fontes de divisas do País. 
e) as restrições cada vez mais rígidas impostas pelos 
países desenvolvidos à imigração clandestina, aliada à 
constante vigilância de suas fronteiras, têm impedido o 
crescimento do número de imigrantes ilegais no mundo. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I e III        b) III e IV 
c) I, II e IV   d) II, III e V   e) I, IV e V 
 
12. Observe o climograma de uma cidade brasileira e 
considere as afirmativas relacionadas a este. 
I- O clima representado é denominado equatorial, em cuja 
área está presente uma vegetação do tipo hidrófila e 
latifoliada, característica da Floresta Equatorial. 
II- Refere-se a um clima sob forte influência da massa Polar 
atlântica (mPa) e que apresenta uma significativa amplitude 
térmica anual. 
III- Trata-se de um clima subtropical úmido, com 
precipitações ao longo de todo o ano, sem ocorrência de 
estação seca. 
IV- Nas áreas em que esse clima predomina, observam-se 
precipitações que ultrapassam os 2.200mm, o que, aliado 
às altas temperaturas, favorece o processo de lixiviação e a 
consequente laterização do solo. 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas: 
a) I e II   b) III e IV 
c) I e IV  d) II e III  e) II e IV 
 
 
Gabarito oficial modelo D 
1 A 2 C 3 D 4 D 5 E  
6 C 7 B 8 E 9 A 10 B 11 C 12 D 
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Escolha a única alternativa correta, dentre as opções 
apresentadas, que responde ou completa cada questão, 
assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, no cartão de Respostas. 
 
21. No estudo sobre demografia, são utilizados vários 
instrumentos, teóricos e práticos, que possibilitam aos 
organismos internacionais a obtenção de subsídios para 
elaboração de politicas econômicas e sociais. A curva de 
crescimento demográfico é um exemplo. A partir desta, é 
possível obter informações acerca do estagio da transição 
demográfica em que se encontram determinadas 
sociedades, isto é, torna-se possível conhecer a dinâmica 
de suas taxas de natalidade e de mortalidade ao longo do 
tempo. 
A partir da análise da curva de crescimento da população 
mundial, pode-se afirmar que: 
1) a humanidade, como um todo, percorre o último estágio 
da transição demográfica, considerando-se apenas as 
taxas médias de crescimento da população mundial. 
2) as taxas de natalidade apresentam nítido declínio, 
enquanto as taxas de mortalidade praticamente se 
estabilizam; contudo, na Europa, as taxas de mortalidade 
tendem a crescer um pouco. 
3) a quase totalidade dos países em desenvolvimento já 
exibe taxas de crescimento vegetativo iguais às dos países 
desenvolvidos. 
4) a África ainda apresenta as taxas de natalidade mais 
elevadas do planeta, enquanto a Ásia já alcançou a média 
mundial de crescimento vegetativo. 
5) o Oriente Médio, assim como a Ásia e a América Latina, 
apresenta dinâmica de crescimento populacional que 
avança para o último estágio da transição demográfica. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, III, e IV       b) II,III, e V        c) II, IV e V       
d) I, II e IV        e) I, III e V 
 
22. Sobre a matriz energética mundial e seus efeitos nas 
emissões de gases de estufa, podemos afirmar que 
1) a maior parte da geração energética da china está 
vinculada ao carvão mineral, fato este que explica os níveis 
totais de emissões chinesas de gases de estufa superarem 
largamente os dos EUA. 
2) assim como o Brasil, a França apresenta uma das 
matrizes energéticas mais limpas do mundo, pois ambos os 
países priorizam a exploração de seus vastos recursos 
hídricos. 
3) apesar de a energia nuclear, que é mais limpa, 
desempenhar papel de destaque,  são os combustíveis 
fósseis que predominam na matriz energética norte-
americana. 
4) embora a energia nuclear esteja entre as matrizes 
energéticas mais limpas do mundo, a Alemanha lançou, em 
2011, um projeto de desativação gradual de todas as 
centrais nucleares do país. 
5) na produção de biocombustíveis, a eficiência energética 
do milho é bem superior à da cana de açúcar, já que exige 
uma área plantada bem menor para obter-se a mesma 
quantidade de energia. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II e IV       b)   I, II e V        c) II, III e IV       
d) I, III e IV      e) III, IV e V 
 
23. O IDH ( Índice de Desenvolvimento Humano) é usado 
pelo programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) para avaliar o nível de bem-estar social de um 
país. Sobre o IDH, podemos afirmar que 
1) o cálculo desse índice é feito com base nos seguintes 
indicadores socioeconômicos: longevidade, nível de 
instrução e PIB per capita. 
2) tal como o coeficiente de Gini, os valores do IDH variam 
entre 0 e 1, e quanto mais próximos a zero, mais elevado 

será o IDH, isto é, melhores serão as condições de vida de 
um pais. 
3) o Brasil possui um IDH que o classifica acima da média 
de muitos países em desenvolvimento, porém encontra-se 
ainda atrás de países como a argentina e Uruguai. 
4) os IDHs apresentados pelos estados do Maranhão e de 
Alagoas, no Nordeste brasileiro, estão entre os piores do 
mundo, inferiores aos de países africanos, como Zimbábue 
e Lesoto. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e III       b)  II e IV     c) III e IV    d) I, II e III   e) I, II e IV 
 
24. Observe o mapa a seguir, que mostra a distribuição dos 
domínios morfoclimáticos brasileiros, e considere as 
afirmativas abaixo. 

 
1) no domínio “A” encontramos a maior parte do chamado 
“arco do desmatamento”, onde a vegetação vem perdendo 
espaço para as atividades agrícolas, causando 
significativos prejuízos à biodiversidade. 
2) o domínio “B” caracteriza-se por solos pobres em 
matéria orgânica e pedregosos, porém projetos de irrigação 
têm viabilizado a produção de frutas, como a uva para 
exportação, nessa área. 
3) os domínios “C” e “F” são considerados hotspots, pois 
são áreas prioritárias para conservação e de alta 
biodiversidade, as quais, por se constituírem em fronteiras 
agrícolas, vêm tendo sua vegetação suprimida para dar 
lugar às atividades pecuárias. 
4) os domínios “B” e “E” são caracterizados por vegetação 
herbácea associada a climas que apresentam grande 
período de estiagem e solos em processo de 
desertificação, dificultando a atividade agrícola. 
5) o domínio “D” apresenta clima tropical úmido e relevo de 
morros arredondados, revelando intenso trabalho erosivo 
em estrutura cristalina. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas. 
a) I, III e IV   b) I, II e V   c) III, IV e V  
d) I, II e IV    e) II, III e V 
 
25. A metropolização resulta de uma intervenção humana 
extensa e profunda sobre a superfície da Terra, uma vez 
que implica alterações significativas da paisagem e da 
qualidade de vida da população urbana. 
Entre os impactos ambientais causados pela intervenção 
humana no ambiente urbano, pode-se destacar 
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1) a formação das ilhas de calor na periferia das grandes 
cidades, associada à escassez de áreas revestidas de 
vegetação, com consequente aumento do poder refletor da 
luz solar que incide no solo urbano. 
2) a maior ocorrência de chuvas torrenciais nas metrópoles, 
em relação às áreas rurais adjacentes, devido à grande 
quantidade de material particulado em suspensão, 
favorecendo a condensação da água na atmosfera. 
3) a grande poluição do ar e a consequente intensificação 
de problemas respiratórios, agravados pelo fenômeno 
climático da inversão térmica que ocorre, em geral, no 
inverno. 
4) o aumento do efeito estufa gerado pelo movimento do ar 
das zonas rurais para as zonas urbanas, elevando a 
temperatura nas cidades. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas 
a) I e II      b) I e III     
c) II e III    d) I, II e IV  e) I, III e IV 
 
26. As chuvas torrenciais de verão, denominadas chuvas 
________________________ , são caracterizadas por 
serem precipitações breves, mas violentas, que ocorrem na 
maior parte do território brasileiro. Essas chuvas estão 
associadas ao deslocamento da Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT) para a porção central da América do Sul 
entre os meses de setembro e março, fazendo com que a 
massa _____________________________ expanda-se 
para a Bolívia e Brasil central, chegando a atuar sobre São 
Paulo, provocando os chamados aguaceiros de verão. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima. 
a) convectivas / Equatorial continental (mEc)  
b) orográficas / Tropical continental (mTc) 
c) convectivas / Equatorial atlântica (mEa)  
d) orográficas / Equatorial continental (mEc) 
e) frontais / Equatorial atlântica (mEa) 
 
27. Em uma cidade, a distância entre as localidades X e Y 
é de 16 Km e entre as localidades X e Z é de 28 Km. A 
distância no mapa entre X e Y é de 4 cm e entre X e Z é de 
7 cm. A escala desse mapa é de: 
a) 1:280.000   b) 1:160.000  
c) 1:40.000    d) 1:16.000   e) 1:400.000 
 
28. Em um exercício militar, ao planejar um deslocamento, 
o comandante responsável identificou dois pontos para os 
quais deverá deslocar sua tropa. Estes pontos apresentam 
as seguintes coordenadas geográficas: 
Ponto “A” - Latitude: 29° 49' 30" S - Longitude: 54° 54' 00" 
W 
Ponto “B” - Latitude: 29° 45' 00" S - Longitude: 54° 55' 30" 
W 
Após a chegada ao ponto “A”, um grupo de militares dessa 
tropa será deslocado para o ponto “B”, tendo que seguir em 
que direção? 
a) leste b) oeste c) nordeste  
d) sudeste e) noroeste 
 
29. “Foi no contexto da Primeira Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em 
Estocolmo, que nasceu a ideia do desenvolvimento [...] 
sustentável [...], isto é, de se adotar um modelo de 
desenvolvimento econômico voltado à exploração nacional 
dos recursos naturais, à preservação do meio ambiente ou 
ao equilíbrio ecológico e ao combate às disparidades 
sociais entre os seres humanos e entre as nações.” (ADAS, 
M. Panorama Geográfico do Brasil. 4.ed. São Paulo: 
Moderna, 2004, p. 117). 
Apesar da importância da temática acima apresentada, 
observa-se, mundialmente, que a aplicabilidade do conceito 
de desenvolvimento sustentável tem sido muito difícil. 

Assinale a alternativa que explica a problemática apontada 
no texto acima. 
 
a) Os agentes econômicos, em escala planetária, travam 
uma acirrada competição, buscando obter menores custos 
de produção para assegurar seu domínio de mercado, o 
que, muitas vezes, é conflitante com as políticas ambientais 
de utilização dos recursos naturais. 
b) Do ponto de vista teórico, a ideia do desenvolvimento 
sustentável não encontra aceitação em nenhum país do 
mundo, tampouco seus princípios são aplicados pelos 
governos dos países desenvolvidos, pois estes 
argumentam que tal ideia é prejudicial ao desenvolvimento 
de suas economias. 
c) Nos diferentes países do mundo, não existe uma 
comunidade organizada no espaço local em torno das mais 
diversas questões ambientais que afetam a qualidade de 
vida de sua população. 
d) Por não existir um consenso entre a comunidade 
científica mundial acerca das verdadeiras causas do 
aquecimento global, as políticas relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável têm sido fortemente 
contestadas pelo governo brasileiro. 
e) As discussões acerca do desenvolvimento sustentável 
só encontram respaldo no âmbito das ONGs, uma vez que 
nem governos, nem entidades civis, tampouco 
empresários, participam da elaboração de projetos 
relacionados a essa questão. 
 
30. “Desde 2007, o saldo comercial brasileiro vem 
apresentando tendência de queda, puxada pelo mau 
comportamento do setor industrial, e em consequência da 
perda da competitividade da economia brasileira” (Fonte: 
oglobo.globo.com/opniao/comercioexterior – Consulta em 
26/03/2015). 
 
A perda sistêmica de competitividade da indústria nacional 
e a consequente queda de sua participação na formação da 
riqueza nacional estão associadas, dentre outros: 
1) aos elevados custos de deslocamento dos produtos de 
exportação, em virtude do predomínio das rodovias e da 
precária integração entre os modais de transporte. 
2) à grande dispersão espacial da indústria brasileira em 
regiões historicamente periféricas. 
3) à baixa taxa de inovação da indústria brasileira, aliada ao 
fato de essa inovação estar mais relacionada à aquisição 
de máquinas e equipamentos do que ao desenvolvimento 
de novos produtos. 
4) aos inúmeros acordos bilaterais assinados pelo País, 
restringindo o número de seus parceiros comerciais no 
mercado externo. 
5) à fraca mecanização das operações portuárias de 
embarque e desembarque e à intricada burocracia nos 
portos, provocando atrasos e congestionamentos nas 
exportações. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II e IV    b) II, IV e V  
c) I, III e V    d) I, II e III     e) III, IV e V 
 
31. “O poder imenso dos Estados Unidos é, antes de tudo, 
multidimensional […]. Isto significa que a influência global 
norte-americana estende-se por todos os setores da vida 
das nações, nas suas relações internacionais e internas.” 
(Magnoli, D. Geografia para o Ensino Médio, 2012. p.513). 
 
Sobre a economia norte-americana, suas relações e 
influências no mercado global, podemos afirmar que 
1) o Canadá é, atualmente, um dos maiores parceiros 
comerciais dos Estados Unidos, que absorvem a maior 
parte das exportações canadenses. 
2) o mercado consumidor norte-americano funciona como 
um dos principais dínamos da economia global e contribui, 
decisivamente, para expansão da indústria asiática. 
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3) atualmente, o Japão figura como o maior investidor no 
mercado financeiro norte-americano, utilizando os títulos do 
Tesouro dos Estados Unidos como principal veículo de 
aplicação de suas vastas reservas monetárias. 
4) a criação do Acordo de Livre-Comércio das Américas 
(NAFTA) e os consequentes investimentos feitos pelos 
Estados Unidos no México revelam que o principal objetivo 
do bloco é facilitar a circulação de riquezas e de pessoas 
entre os dois países. 
5) as significativas remessas de lucro, por parte das 
empresas norte-americanas no exterior, para suas sedes, 
não vêm garantindo o equilíbrio nas contas externas dos 
Estados Unidos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, III e IV   b) II, III e V  
c) II, IV e V   d) II, III e IV   e) I, II e V 
 
32. O relevo é o resultado da atuação de forças de origem 
interna e externa, as quais determinam as reentrâncias e as 
saliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto, 
podemos afirmar que 
1) o surgimento das grandes cadeias montanhosas, como 
os Andes, os Alpes e o Himalaia, resulta dos movimentos 
orogenéticos, caracterizados pelos choques entre placas 
tectônicas. 
2) o intemperismo químico é um agente esculpidor do 
relevo muito característico das regiões desérticas, em 
virtude da intensa variação de temperatura nessas áreas. 
3) extensas planícies, como as dos rios Ganges, na Índia, e 
Mekong, no Vietnã, são resultantes do trabalho de 
deposição de sedimentos feito pelos rios, formando as 
planícies aluviais. 
4) os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos 
residuais, pois permaneceram mais altos que o relevo 
circundante, por apresentarem estrutura rochosa mais 
resistente ao trabalho erosivo. 
5) por situar-se em área de estabilidade tectônica, o Brasil 
não possui formas de relevo resultantes da ação do 
vulcanismo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II e III   b) I, III e IV   c) II, IV e V    
d) I, II e V    e) III, IV e V 
 
Gabarito oficial pós-recursos modelo D 
21 D 22 D  23 A 24 B  
25 C 26 A  27 E 28 E 
29 A 30 C  31 E 32 B 
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Escolha a única alternativa correta, dentre as opções 
apresentadas, que responde ou completa cada questão, 
assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, no Cartão de Respostas. 
 
21. “Em 1540 a.C. o filósofo grego Xenófanes encontrou 
conchas marinhas nos cumes de montanhas e pensou que 
elas poderiam ter estado no fundo do mar em algum 
momento, sendo posteriormente soerguidas. Ele tinha 
razão: forças do interior da Terra movimentam a crosta 
terrestre, criam novos relevos ou modificam sua estrutura e 
fisionomia [...].” (Terra, Lygia; Araújo, Regina; Guimarães, 
Raul. Conexões: estudos de Geografia Geral e do Brasil, 
2015, p.313). 
          
Essas novas formas de relevo criadas são constantemente 
modificadas sob a ação da água e do ar, por exemplo. 
Assim, sobre a dinâmica do relevo terrestre e a atuação 

dos agentes internos e externos do relevo, pode-se afirmar 
que 
I- a presença da Dorsal Mesoatlântica, grande cadeia de 
montanhas submersa no Oceano Atlântico, ajuda a explicar 
a pouca probabilidade de ocorrerem tsunamis na costa 
brasileira, uma vez que esta é fruto não da colisão, mas do 
afastamento entre placas tectônicas. 
II- no terremoto ocorrido no Japão, em 2011, a porção 
nordeste do País foi a mais atingida, por ser a mais próxima 
ao epicentro do maremoto, isto é, por estar mais próxima 
ao local da superfície onde se manifestou o maremoto. 
III- os movimentos orogenéticos, ao atingirem as rochas 
com maior plasticidade, da crosta terrestre, são os 
responsáveis, por exemplo, pela formação de grandes 
dobramentos modernos, como os Alpes e os Andes. 
IV- a formação de grandes deltas como o do rio Nilo e a 
formação de grandes planícies aluviais, favoráveis à 
atividade agrícola, como a do rio Ganges, estão 
associadas, principalmente, à erosão pluvial. 
V- a presença de solos pedregosos nas regiões desérticas 
está relacionada, principalmente, à ação predominante do 
intemperismo químico nas rochas dessa região. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II, e III  
b) I, III e IV 
c) II, IV e V 
d) I, II e IV 
e) I, III e V 
 
22. Considere as seguintes afirmativas sobre impactos 
ambientais em três grandes domínios morfoclimáticos 
brasileiros: 
I- Possui uma formação vegetal muito densa, com grande 
biodiversidade. Possui o maior número de espécies 
ameaçadas do Brasil devido, dentre outros, à exploração 
madeireira, às monoculturas de exportação e à expansão 
urbana. Devido ao intenso desmatamento de suas 
encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes 
os deslizamentos de terra nesse domínio morfoclimático. 
II- Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de 
planícies, depressões e baixos planaltos, localiza-se a 
maior parte do chamado arco do desmatamento, uma área 
cujas atividades econômicas, ligadas à extração madeireira 
e à abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária, 
vêm acarretando intenso processo de queimada, 
desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. 
III- Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos 
ambientais no contexto brasileiro com a expansão da 
monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido 
declarado como um dos principais hotspots brasileiros, 57% 
de sua área original já estão desmatados, e se o ritmo do 
desmatamento de sua vegetação não diminuir, até 2030 
essa formação poderá ter desaparecido. 
As afirmativas acima referem-se, respectivamente, aos 
domínios morfoclimáticos 
a) Amazônico - Cerrado - Pantanal. 
b) Mata Atlântica - Cerrado - Amazônico. 
c) Mares de Morro - Amazônico - Cerrado. 
d) Amazônico - Cerrado - Mata Atlântica. 
e) Araucária - Amazônico - Pantanal. 
 
 
 
23. Sobre a projeção cartográfica utilizada na produção do 
mapa abaixo, é correto afirmar que se refere a uma 
projeção 
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a) cilíndrica conforme, muito útil à navegação marítima, 
pois não deforma os ângulos, que permanecem com seus 
valores reais. 
b) plana azimutal, que já foi muito utilizada na geopolítica, 
como instrumento de análise estratégica dos Estados. 
c) azimutal equidistante, que produz um tipo de mapa cujas 
distâncias e direções não são deformadas, propriedades 
estas muito úteis ao planejamento estratégico-militar. 
d) cilíndrica equivalente, que destaca as áreas situadas nas 
latitudes intertropicais e preserva as dimensões relativas 
entre os continentes e países. 
e) cilíndrica interrompida, que conserva a proporção das 
áreas representadas, e é muito utilizada nos atlas escolares 
americanos. 
 
24. A escala indica a proporção em que um mapa foi 
traçado, em relação ao objeto real, e varia de acordo com 
as finalidades desse mapa. Sobre as escalas utilizadas nos 
mais diferentes tipos de mapas, podemos afirmar que 
I) em um mapa com escala de 1:25.000.000, a distância de 
8 cm no mapa corresponde à distância real de 2.500 Km. 
II) uma escala de 1:1.000.000 é considerada uma escala 
grande e é muito utilizada para obter, em um mapa, 
informações bem detalhadas de um dado lugar. 
III) quanto maior a escala de um mapa, menor será a área 
que ele representa, e menos evidente será a projeção 
cartográfica utilizada na confecção do mapa. 
IV) a escala gráfica pode ser apresentada em diferentes 
unidades de medida e a escala numérica, quando estiver 
com a unidade de medida omitida, estará em centímetros. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV  
e) III e IV 
 
25. “Os deslocamentos de população conhecidos como 
migrações podem ser gerados por necessidades internas 
dos próprios grupos populacionais ou por fatores externos a 
eles. Geralmente estão vinculados a um contexto 
socioeconômico global ou a um contexto nacional ou 
regional, ou podem estar ligados a causas econômicas, 
razões políticas, étnicas ou religiosas [...].” (Terra, Lygia; 
Araújo, Regina; Guimarães, Raul. Conexões: estudos de 
Geografia Geral e do Brasil, 2015, p.90). 
 
Sobre os deslocamentos internacionais de população, 
pode-se afirmar que 
I) diversos fatores podem motivar as migrações, mas, 
atualmente, são os conflitos religiosos os maiores 
responsáveis pelos movimentos migratórios no mundo. 
II) países como Catar e Kuait, no Oriente Médio, desde a 
década de 1970, transformaram-se numa zona de forte 
atração migratória, principalmente de imigrantes de outros 
países asiáticos, para trabalharem nos campos de petróleo 

e em áreas como a construção civil, comércio e 
transportes. 
III) as baixas taxas de fecundidade, abaixo do nível 
necessário para reposição populacional, e a necessidade 
de mão de obra não qualificada nos países europeus têm 
posto fim às políticas migratórias restritivas nesse 
continente. 
IV) os EUA são o país com o maior número de imigrantes 
internacionais, atraídos pelas possibilidades de emprego; 
por outro lado, é dos países asiáticos a maior parte dos 
emigrantes que deixa seus países em busca de melhores 
condições de vida. 
V) uma das vantagens dos imigrantes em situação irregular 
é que conseguem desfrutar dos serviços de saúde e 
educação do país de destino, como qualquer cidadão. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas.  
a) I e V  
b) II e IV 
c) I, III e IV  
d) II, III e V 
e) I, II e V 
 
26. Embora a maioria dos brasileiros viva na cidade em que 
nasceu, o volume de migrantes internos é enorme, 
especialmente entre a população economicamente ativa 
(PEA). 
Sobre as migrações internas brasileiras, pode-se afirmar 
que 
I) a maior dinâmica industrial da Região Sudeste, em 
relação às demais, provocou, segundo os últimos censos 
demográficos, o aumento das migrações inter-regionais e 
uma significativa redução dos movimentos intrarregionais. 
II) na década de 2000, as chamadas cidades médias, com 
até 500 mil habitantes, especialmente as da Região Centro-
Oeste, apresentaram crescimento populacional muito mais 
vigoroso do que as grandes cidades, tornando-se grande 
polo de atração populacional. 
III) a partir da década de 1990, a Região Metropolitana de 
São Paulo registrou êxodo migratório por conta das 
chamadas migrações de retorno, contudo o Estado de São 
Paulo ainda apresenta saldo migratório positivo. 
IV) a expansão da fronteira agrícola e do agronegócio na 
Região Sul faz desta a região com o maior percentual de 
residentes não nascidos em seu interior. 
V) as migrações pendulares diárias nas metrópoles 
ocorrem entre o núcleo urbano central e os núcleos 
situados no seu entorno, fisicamente integrados entre si, o 
que não é possível ocorrer entre núcleos que estão apenas 
funcionalmente integrados. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) II e III 
b) II e IV 
c) I, III e IV 
d) I, III e V 
e) I, II e V 
 
27. Observe a tabela abaixo, que mostra a evolução das 
taxas de fecundidade no Brasil:                              
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Dentre os reflexos dessa realidade, na demografia 
brasileira, pode-se destacar a redução 
I) da população brasileira, em termos absolutos, a partir de 
2010. 
II) da proporção de jovens no conjunto da população 
brasileira. 
III) da taxa de natalidade e o aumento da mortalidade 
infantil. 
IV) do crescimento vegetativo. 
V) das taxas de reposição populacional, que, atualmente, já 
se apresentam abaixo do nível de reposição. 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II e V  
b) I, III e IV  
c) II, III e IV  
d) I, III e V  
e) II, IV e V 
 
28. O sistema de transporte é um elemento determinante 
da competitividade das mercadorias produzidas por um 
país nos mercados internos e externos, uma vez que os 
custos de transporte incidem sobre os custos das matérias-
primas e dos produtos finais. 
 
Sobre os diferentes modais de transporte no Brasil, pode-
se afirmar que 
I) o modal hidroviário é o que apresenta o menor consumo 
de combustível por tonelada transportada, contudo a 
implantação de hidrovias no País envolve obras civis de 
forte impacto ambiental e de elevado custo. 
II) em virtude do predomínio do modal rodoviário no 
transporte de carga e da sua maior flexibilidade nos 
percursos, a política de transporte brasileira continua, 
quase que exclusivamente, baseada na expansão e 
modernização das rodovias. 
III) no que se refere ao modal ferroviário, a Ferronorte é um 
empreendimento que visa facilitar o escoamento da 
produção agrícola do Mato Grosso e Rondônia, tanto pelos 
portos de São Paulo como pelos da Região Norte do País. 
IV) a implantação e a expansão das redes intermodais, 
principalmente no que diz respeito à conexão de 
infraestruturas entre os diferentes modais de transporte, 
ampliarão a fluidez dos fluxos de bens e de pessoas, ao 
mesmo tempo que contribuirão para a desconcentração 
das atividades econômicas no País. 
V) o transporte aéreo de carga suplanta o transporte de 
passageiro em termos de importância para a aviação 
comercial no Brasil e no mundo, haja vista o significativo 
valor monetário das mercadorias que circulam pelas vias 
aéreas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II e III  
b) I, III e IV  
c) II, III e V  
d) I, IV e V  

e) II, IV e V 
 
29. A China tem se tornado uma das maiores potências 
mundiais. É considerada uma economia emergente, tanto 
pelo peso de sua economia quanto pela forte influência que 
exerce no cenário regional e global. A expansão da 
indústria tem sido um dos principais fatores do crescimento 
da economia desse país. Sobre a economia chinesa, 
podemos afirmar que 
I) a indústria pesada ainda permanece sob o controle 
estatal chinês e concentra-se, predominantemente,  nas 
províncias da Manchúria, no nordeste do País, a qual 
dispõe de vastas reservas de carvão mineral e minério de 
ferro. 
II) a indústria de alta tecnologia expandiu-se rapidamente 
no País, o que o tornou um dos maiores exportadores do 
mundo de produtos ligados à tecnologia da informação. 
Entretanto, a China não controla a maior parte das 
tecnologias mais valiosas dos produtos que fabrica, pois 
tais componentes são fabricados no exterior. 
III) o dinamismo econômico da região litorânea da China 
vem se difundindo em direção ao cinturão agrícola do 
interior. Tal fato tem propiciado um maior equilíbrio do PIB 
per capita entre a  “China marítima” e a “China interior”. 
IV) atualmente, com o envelhecimento da população e com 
o desenvolvimento tecnológico do setor industrial, a mão de 
obra tem encarecido e levado indústrias a se transferirem 
para o interior do País, em busca de mão de obra mais 
barata. 
V) a China não foi autorizada a participar da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), pelo tratamento dado aos 
direitos individuais e liberdades civis de sua população; 
dessa forma, o País não obedece às regras do comércio 
internacional, mantendo elevados subsídios à agricultura e 
altas taxas de importação. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas 
a) I, II e III  
b) I, II e IV  
c) II, III e V  
d) I, IV e V  
e) III, IV e V 
 
30. “A  África libertou-se do jugo colonial, mas ainda não 
conseguiu erguer Estados nacionais verdadeiros. Esse é o 
desafio político que as sociedades africanas enfrentam 
atualmente. Sua superação é condição indispensável para 
a estabilidade política e o desenvolvimento econômico. 
[...].” (Magnoli, Demétrio. Geografia para o Ensino Médio, 
2012, p.652-653, grifo nosso) 
 
As dificuldades que muitos países africanos enfrentam para 
se constituírem em “Estados nacionais verdadeiros”, estão 
relacionadas 
I) às secas prolongadas e às inundações, que, por si só, já 
explicam as frequentes crises de abastecimento alimentar, 
que desencadeiam crises políticas e econômicas e solapam 
o Estado nacional. 
II) à incapacidade que o governo de diversos países tem 
em tributar o conjunto da sociedade,  e, em certos casos, à 
dificuldade de controlar de fato as vastas regiões do 
território do país, por estarem sob o domínio de milícias 
armadas local que ignoram o poder central. 
III) à influência do neocolonialismo, que, em muitos casos, 
grandes potências, ainda exercem sobre Estados africanos, 
por meio da ajuda financeira, da cooperação militar e, 
sobretudo,  por meio de tratados especiais de comércio, 
que desfavorecem a economia nacional. 
IV) à incapacidade dos nativos africanos de respeitarem as 
diferenças etnorreligiosas entre si e de se autogovernarem 
sem a presença política dos colonizadores europeus, 
apesar da existência,  atualmente, de um país capaz de 
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assumir o papel de liderança política no continente, como é 
o caso de Angola. 
V) ao descompasso entre as territorialidades produzidas 
pela colonização e as territorialidades locais no contexto 
interno dos países africanos, que definiu fronteiras que não 
necessariamente mantêm relação com a distribuição étnica 
ou linguística de suas populações. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, II e III  
b) I, III e IV  
c) II, III e V  
d) I, IV e V  
e) II, IV e V 
 
31. A queima do petróleo, do carvão e, em menor escala, 
do gás natural, libera gases poluentes na atmosfera, entre 
eles o dióxido de carbono (CO2), que intensifica a ação do 
efeito estufa. Diante desse fato, a busca de alternativas 
energéticas renováveis e de padrões de consumo 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável tem feito 
parte do rol dos grandes desafios do nosso tempo. 
 
Sobre as fontes renováveis na matriz energética brasileira, 
podemos afirmar que 
I) o Brasil apresenta um setor de energia mais sustentável, 
do ponto de vista ambiental, do que a maioria dos países 
do mundo, considerando a significativa participação das 
fontes renováveis em sua matriz energética. 
II) a política energética do País, definida no Plano Decenal 
de Energia (2011), prevê a ampliação do uso do potencial 
elétrico dos rios da Região Norte, especialmente os da 
Bacia Amazônica,  não obstante os diversos problemas 
socioambientais relacionados à implantação de uma grande 
usina hidrelétrica. 
III) a crescente utilização de biocombustíveis na matriz 
energética brasileira, além de reduzir a emissão de gases 
que geram o efeito estufa, tem a vantagem de contribuir 
para o controle do desmatamento. 
IV) apesar de o etanol apresentar vantagens em relação 
aos combustíveis fósseis, nas últimas décadas a produção 
de cana-de-açúcar e de álcool vem diminuindo no País, em 
função da queda do consumo desse combustível e dos 
fortes impactos ambientais provocados no plantio e colheita 
da cana. 
V) a energia eólica é uma fonte renovável em expansão no 
Brasil, mas possui elevado custo de instalação. Embora o 
Nordeste seja a região que apresenta um dos dos maiores 
potenciais eólicos do País, é em Osório, no Rio Grande do 
Sul, que se localiza o maior parque eólico nacional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 
corretas. 
a) I, III e IV  
b) II, III e IV  
c) I, II e V  
d) I, III e V  
e) II, IV e V 
 
32. No que diz respeito ao Brasil e seu relacionamento com 
as instituições internacionais, é correto afirmar que 
a) na década de 1970, foi elaborado o projeto “Brasil 
Potência”, que visava à supremacia estratégica do Brasil na 
América do Sul, por meio da criação de blocos econômicos, 
como o Mercosul. 
b) em 2008, constituiu-se, internacionalmente, o Grupo dos 
20 Financeiro (G-20 Financeiro), por iniciativa brasileira, a 
fim de articular posições conjuntas dos países em 
desenvolvimento nos assuntos de redução de subsídios e 
de abertura dos mercados agrícolas dos países 
desenvolvidos. 
c) a partir de um entendimento entre Brasil e Argentina, o 
Mercosul adotou uma “cláusula democrática”,  porém esses 

países não aceitaram o regime de inspeções adotadas pela 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 
d) o Brasil vem procurando reforçar sua presença nas 
instituições internacionais, participando do G-20 Comercial 
e do G-20 Financeiro, mesma postura que a China, a Índia 
e a Argentina vêm adotando. 
e) o Tratado da Unasul, assinado em 2008, estabeleceu um 
banco de desenvolvimento (o Banco do Sul) e criou um 
conselho de defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano, 
o qual passou a funcionar nos mesmos moldes da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), isto é, 
como uma aliança militar. 
 

 
2016- 
21- A 
22- C 
23- D 
24- E 
25- B 
26- A 
27- E 
28- B 
29- B 
30- C 
31- C 
32- D 


