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GEOGRAFIA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 11 consideran-
do as afirmativas sobre a produção agropecuária
brasileira.

I. O Brasil deixou de ser país de destaque no mer-
cado mundial de produtos agrícolas e agroin-
dustriais em função das alterações no regime de
precipitações e variações térmicas.

II. A produção de soja tem ocupado grandes exten-
sões de áreas cultivadas e, graças ao seu valor
de mercado, tem trazido divisas para a economia
nacional.

III. As lavouras comerciais brasileiras de café e cana
de açúcar estão localizadas em áreas de climas
mais quentes, sendo a produção voltada para o
consumo interno.

IV. A produção de trigo, realizada predominantemen-
te em áreas de clima mais frio, tem sido insuficien-
te para o abastecimento da população brasileira.

V. O grande volume de produção de frutas tropicais
do nordeste brasileiro está associado ao clima
semiárido e ao aproveitamento das águas do rio
São Francisco para irrigação.

11) Estão corretas apenas as afirmativas

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

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 consideran-
do o esquema a seguir, que trata das relações
entre as cidades em uma rede urbana atual, como
um dos resultados do avanço da comunicação e
da informática.

Metrópole
nacional

Metrópole regional

Centro regional

Cidade local

Vila

Relações entre as cidades em uma rede urbana
(esquema atual)
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12) A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que:

A) A rede urbana e a rede de serviços corresponden-
tes em cada estágio citadino são reais apenas
para a metrópole nacional.

B) É possível uma pessoa morar em uma cidade lo-
cal e ter mais vínculos com a metrópole nacional
do que com o centro regional.

C) A relação entre as cidades pode ser estabelecida
com  a  metrópole  regional,  sem  que  ocorra  a
intermediação das cidades de menor aporte na
rede urbana.

D) Um grupo de pessoas pode morar numa vila e
buscar serviços no centro regional.

E) Essas inter-relações da hierarquia urbana atual
são resultado do crescimento e das possibilida-
des de acesso às novas tecnologias.

___________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, leia
as informações a seguir.

Recentemente, eventos relacionados a precipitações
frequentes e ao escoamento das águas superficiais
em   bacias   hidrográficas   têm   ocasionado   os
chamados “desastres ambientais”. Pode-se citar, por
exemplo,  o  ocorrido  em  São  Lourenço  do  Sul,  em
nosso  estado.  Muitos  elementos  e  fatores  podem
ser  elencados  na  análise  desses  acontecimentos
trágicos.

Como  fatores  agravantes  dos  eventos  naturais  em
nosso estado, citam-se:

I. O aumento das precipitações, que podem ocasio-
nar avanços do nível de cursos de água para o
leito de vazante.

II. O corte da mata ciliar, que favorece o desmorona-
mento das encostas, agravando o processo de
assoreamento.

III. A utilização antrópica do leito maior dos rios e
dos riachos, interferindo no processo natural de
escoamento e infiltração das águas superficiais.

IV. O assoreamento da calha dos cursos de água,
diminuindo a condição natural de escoamento e
aumentando o volume de água nas margens de
rios e riachos.

V. A manutenção da cobertura vegetal natural nas
planícies de inundação.

13) São fatores agravantes apenas

A) I e IV.

B) I, II e V.

C) II, III e IV.

D) II, III e V.

E) III, IV e V.
________________________________________________________

14) A terceirização é um fenômeno que caracteriza o cres-
cimento avançado que vem sofrendo a distribuição da
população economicamente ativa (PEA) nas diversas
economias mundiais. A terceirização é corretamente
exemplificada

A) pelas conquistas profissionais femininas, atribuí-
das a um relativo movimento de emancipação e
conscientização social.

B) pela pouca importância, na participação econô-
mica, dos serviços de telefonia celular, computa-
ção, turismo, entre outros, que não têm registra-
do crescimento em relação à produção de mer-
cadorias.

C) pela diminuição de atividades ligadas à economia
informal,  alterando  a  circulação  de  moeda  no
mercado.

D) pelo   êxito,   em   nível   mundial,   em   resolver
questões como a má-distribuição de renda e de
terras.

E) pela ocorrência da economia subterrânea, origi-
nando uma renda que aparece como alternativa à
fragilidade  da  economia  de  países  que  ainda
sofrem com contingente alto de desempregados.

_________________________________________________________

15) Quanto  aos  deslocamentos  das  massas  de  ar,  é
correto afirmar que

A) direcionam-se sempre de áreas de baixas altitu-
des para áreas de altas altitudes.

B) direcionam-se sempre de áreas de alta pressão
atmosférica para áreas de baixa pressão atmos-
férica.

C) direcionam-se sempre de áreas oceânicas para
as áreas continentais.

D) independem das condições de umidade atmosfé-
rica.

E) só ocorrem em áreas tropicais.
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INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  16,  analise a relação entre cada projeção cartográfica e a
respectiva designação, preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) e F (falso).

(   ) Projeção conforme Robinson

(   ) Projeção conforme azimutal

(   ) Projeção equivalente de Peters

(   ) Projeção cônica equivalente cilíndrica

(   ) Projeção conforme de Mercator

16) O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) V – V – V – F – F

B) V – V – F – V – V

C) F – F – V – F – V

D) F – F – F – V – V

E) F – V – V – V – F
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INSTRUÇÃO: Imagine que você tem diante de si
dois mapas que representam a área urbana do
Município  de  Porto  Alegre,  de  acordo  com  as
escalas seguintes:

    •    •    •    •    • Mapa 1 – escala 1:50.000
    •    •    •    •    • Mapa 2 – escala 1:1.000.000

17) Com base nesses dados, é correto afirmar que:

A) Em ambos os mapas ocorre uma representação
rica em detalhes, o que facilita a leitura dos ele-
mentos urbanos que constituem a cidade.

B) A escala do mapa 1 é mais recomendada para
planisférios que fazem parte de atlas escolares.

C) Um mapa na escala 1:500 possibilita a represen-
tação da área urbana de Porto Alegre com mais
detalhes que os mapas 1 e 2.

D) O mapa 2, por ser maior que o mapa 1, é mais
favorável à representação de detalhes que este
último.

E) A riqueza de detalhes que um mapa pode repre-
sentar não depende da escala, e sim da qualida-
de da legenda.

________________________________________________________

18) Especialistas observam que, nas últimas décadas,
obras de arte expostas em praças públicas na Itália
estão  sofrendo  um  acentuado  desgaste.  É  mais
provável que esta situação esteja relacionada

A) à ação de visitantes despreparados para a con-
templação das obras de arte.

B) ao fenômeno El Niño, que aumenta a concentra-
ção de chuvas no verão.

C) às ondas de frio que têm assolado o continente
nos últimos invernos.

D) ao aquecimento global.

E) às chuvas ácidas.
________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 19 com base
nas afirmativas referentes às coordenadas geo-
gráficas da Terra.

Com relação às coordenadas geográficas da Terra,
afirma-se:

I. Entre o Equador e cada pólo terrestre há noventa
paralelos.

II. Os paralelos diminuem de tamanho à medida que
se afastam do Equador; já os meridianos são sem-
pre do mesmo tamanho.

III. Há infinitos paralelos e 180 meridianos.

IV. Há infinitos meridianos, todos unindo os dois
polos terrestres.

19) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) II e III.

E) III e IV.
____________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 20 com base
nas  informações  e  afirmativas  referentes  ao
crescimento da economia chinesa.

A aceleração do crescimento econômico da China nas
últimas duas décadas tem provocado mudanças nos
hábitos e comportamentos internos, com consequên-
cias na economia mundial.

Nesse contexto, afirma-se:

I. O crescimento econômico chinês provocou de-
manda por alimentos industrializados e bens de
consumo, fortalecendo o mercado de matérias
primas e consequentemente acelerando os pre-
ços praticados no mercado mundial.

II. Houve um aumento do consumo de petróleo, o
que contribui para a alta do preço da energia e a
elevação dos custos de produção mundial.

III. O crescimento econômico tem possibilitado à
China investir na extração de minérios e na pro-
dução de energia em países na África e na Amé-
rica do Sul.

IV. A condição de membro do Conselho de Seguran-
ça  da  ONU  com  direito  a  veto  dá  à  China
uma situação privilegiada com relação à Rússia
e aos Estados Unidos no que se refere à compra
de matérias-primas no concorrido mercado inter-
nacional.

V. A melhoria nas condições de vida dos chineses
levou o governo a incentivar os casais a terem
mais de dois filhos, o que provocou um aumento
da taxa de crescimento demográfico, chegando a
população, no final da década passada, a alcançar
um bilhão e trezentos milhões de habitantes.

20) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e V.

B) III e IV.

C) I, II e III.

D) I, II e IV.

E) II, III, IV e V.


