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GEOGRAFIA

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 11, consi-
dere as informações a seguir.

A disputa pelo mercado global regionalizou-se a partir 
da formação de blocos econômicos. Muitos países 
uniram-se formando blocos regionais para terem melhor 
proveito comercial. Na concretização desses acordos, é 
possível identificar diferentes estágios, tais como:

I. a eliminação e/ou redução de tarifas alfandegárias 
entre os países membros.

II. o  estabelecimento,  entre  os  países  membros, 
de  regras  comuns  de  comércio  com  os  países 
exteriores ao bloco.

III. o fluxo comercial de capitais, de mão de obra e de 
serviços entre os países do bloco.

IV. a garantia da concessão de múltiplas cidadanias 
para as populações que integram o bloco.

11) Estão corretos apenas os itens

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

________________________________________________

12) A concentração da população nas cidades provocou 
o processo de verticalização de áreas, principalmente 
nos bairros mais centrais. Nesse contexto, nas últimas 
décadas, novos loteamentos de periferia têm crescido 
bastante, dando origem ao fenômeno da periurbanização.

A propósito desse tema, é INCORRETO afirmar que

A) essa dinâmica de ocupação dos espaços urbanos 
está isenta de degradação ambiental, tendo em vista 
que atende com exatidão a legislação ambiental dos 
planos diretores municipais.

B) o elevado custo dos imóveis em bairros próximos do 
centro expulsa destes a população de menor poder 
aquisitivo.

C) a população de renda mais elevada investe em 
loteamentos de alto luxo, localizados fora do núcleo 
central, onde busca mais conforto e tranquilidade.

D) esse processo de expansão das cidades muitas ve-
zes resulta na formação de grandes áreas urbanas 
conurbadas.

E) a necessidade sempre crescente de novas moradias 
impulsiona a indústria da construção civil e os negó-
cios imobiliários, com lançamentos de condomínios 
residenciais nas periferias das grandes cidades.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, analise 
o texto abaixo e o mapa, que delimita as bacias 
hidrográficas do Brasil.

Segundo os dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), as usinas hidrográficas respondem por 
mais de 80% da matriz de oferta de energia no Brasil, 
constituindo-se na maior fonte produtora de eletricidade 
no país.

13) De acordo com o texto e o mapa, é correto afirmar que 
o número ____ identifica a _________, a qual apresenta 
__________ potencial energético e _________ índice 
de aproveitamento nacional.

A) 1  –  Bacia do Tocantins  –  o maior  –  o maior
B) 2  –  Bacia do São Francisco  –  alto  –  o menor
C) 3  –  Bacia do Tietê  –  o maior  –  um alto
D) 4  –  Bacia do Amazonas  –  o maior  –  o menor
E) 5  –  Bacia do Uruguai  –  garantia de  –  um alto

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 14, consi-
dere as informações a seguir.

Sobre a agricultura familiar no Brasil, afirma-se que

I. o trabalho, a administração e as decisões sobre o 
quê e como produzir na atividade com a terra são 
atribuições da família que detém a posse.

II. atingiu grande desenvolvimento tecnológico, com 
seleção de sementes, uso intensivo de fertilizantes 
e utilização de silagem para armazenar a produção.

III. a produção é obtida em pequenas e médias proprie-
dades com a utilização de mão de obra familiar.

IV. o somatório da produção de vários pequenos e 
médios produtores, por meio do cooperativismo, tem 
possibilitado aumentar a participação nos mercados 
nacionais.
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14) Estão corretas apenas as afirmativas

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

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 15, consi-
dere as informações a seguir.

Algumas cidades, como Zurique, Nova York e Tóquio, 
constituem centros de poder, sendo classificadas como 
“cidades globais”.

São características comuns das cidades globais

I. transitar com grande parte do capital que abastece 
os mercados financeiros Internacionais.

II. contar com investimentos em tecnologia de ponta.

III. sediar grandes empresas transnacionais.

IV. apresentar forte integração com a economia global 
e polarizar os fluxos das redes mundiais.

15) Estão corretas as afirmativas

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

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 16, consi-
dere as informações a seguir.

A poluição do ar atmosférico, um grave impacto am-
biental das áreas urbanas, causa problemas de saúde 
a milhões de pessoas no mundo inteiro. Entre os res-
ponsáveis pela emissão de gases poluentes nas cidades 
estão os veículos e as indústrias. Agravando ainda mais 
a situação, algumas condições naturais concentram os 
poluentes na atmosfera, dificultando a sua dispersão.

Como exemplos dessas condições naturais, citam-se:

I. a compartimentação do relevo em relação ao sítio 
urbano.

II. a direção e a velocidade dos ventos predominantes 
em determinada área.

III. a impermeabilidade dos solos urbanos.

IV. o nível de precipitação e umidade que ocorre na 
cidade.

16) Estão corretos apenas os itens

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

________________________________________________

17) Com relação à Região Nordeste brasileira, é correto 
afirmar:

A) A área de transição entre o Litoral e o Agreste, 
marcada pela caatinga, foi inicialmente ocupada 
graças aos projetos de implantação da agricultura 
comercial açucareira.

B) A Zona da Mata, área de ocupação inicial do Nor-
deste brasileiro, buscou como alternativa econômica 
modernas unidades industriais de confecções.

C) O Agreste, que está estruturado sobre a base da 
pequena produção camponesa de alimentos, cor-
responde à área de transição entre a Zona da Mata 
e o Meio Norte.

D) O Meio Norte, caracterizado por um clima quente 
e úmido, com o predomínio da Mata Atlântica, foi 
ocupado em função de grandes projetos de ecotu-
rismo.

E) Nas bordas do Sertão, avançando para o Cerrado, 
as culturas mecanizadas de soja, milho, arroz e 
feijão invadiram o oeste baiano e o sul do Maranhão 
e do Piauí.

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 18 com base nas 
afirmativas sobre o Pantanal.

I. Na época das secas, como resultado da fertilização 
das terras pela camada de húmus depositada no 
período da subida das águas, surge um conjunto 
de plantas herbáceas que servem de alimento ao 
gado.

II. A pequena velocidade no escoamento das águas do 
Rio Paraná não consegue eliminar completamente 
os sedimentos, formando um ambiente alagado, 
salobro e pobre em nutrientes.

III. A combinação da topografia com o ciclo das águas 
cria uma diversidade de ambientes que possibilita a 
existência de diferentes espécies vegetais, criando 
um mosaico de formas, volumes e cores.

IV. Uma das maiores ameaças ao ecossistema se 
origina fora do Pantanal, nas suas bordas, onde 
ocorre o desmatamento das margens dos rios que 
o atravessam.
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18) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) II e IV.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) I, III e IV.
______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 19 com base nas afirmativas referentes ao istmo que liga a América 
do Norte à América do Sul.

Sobre o istmo e seu contexto, afirma-se:

I. Banhado pelo Mar do Caribe e pelo oceano Pacífico, apresenta o Canal do Panamá, o qual facilita a comu-
nicação entre a Europa e o Oeste norte-americano.

II. Seu território, por estar localizado na área de contato entre as placas do Caribe e do Pacífico e a placa de 
Cocos, sofre com constantes terremotos e erupções vulcânicas.

III. Os países que o constituem, alinhados ao capital estadunidense desde os tempos da Doutrina Monroe (1823), 
passaram a associar-se recentemente à política expansionista chinesa, rompendo com os Estados Unidos.

IV. A população, predominantemente branca, tem origem europeia, com exceção da Costa Rica, onde predo-
minam negros, descendentes de escravos empregados na lavoura açucareira.

19) Estão corretas apenas as alternativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.
______________________________________________________________________________________________

20) Um objeto não identificado caiu sobre a Terra no dia 12 de março de 2012. O ponto da queda foi identificado 
como 40º 20’de latitude sul e 73º30’de longitude oeste.

Nesse contexto, conclui-se que o objeto deve ter caído no

A) território chileno.

B) setor leste da Austrália.

C) sul do Japão.

D) Estreito de Messina, no Mar Mediterrâneo.

E) Oceano Pacífico, perto de Nauru.


