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GEOGRAFIA
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 11, con-
sidere o texto e os itens que podem completá-lo.

A   palavra   mapa   se   origina,   provavelmente,  
de  Cartagena  e  significa  “toalha  de  mesa”.  Os 
navegadores  e  os  negociantes,  ao  discutirem 
sobre suas rotas em locais públicos, rabiscavam 
diretamente nas toalhas (mappas), originando um 
documento  gráfico.  Hoje,  devido  à  complexidade  
do  espaço  geográfico,  informações  podem  ser 
representadas, também, através de

1.  perfis topográficos.
2.  cartas batimétricas.
3.  imagens de satélite.
4.  anamorfoses.

11) Estão corretos os itens

A) 1 e 2 apenas.
B) 2 e 4 apenas.
C) 1, 2 e 3 apenas.
D) 2, 3 e 4 apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  12, 
associe algumas formas de relevo do território 
brasileiro com sua descrição.

1.  chapada
2.  planalto
3.  planície
4.  depressão

(   ) Relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu 
entorno e com predominância de processos 
erosivos.

(   ) Forma predominantemente plana em que os pro�
cessos de sedimentação superam os de erosão.

(   ) Terreno com extensa superfície plana em área 
elevada.

12) A sequência correta de preenchimento dos parênte�
ses, de cima para baixo, é

A) 1 – 2 – 3
B) 3 – 1 – 4
C) 3 – 4 – 2
D) 4 – 3 – 1
E) 4 – 1 – 2
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, considere a tabela abaixo, que apresenta dados relativos à 
temperatura de quatro cidades.

Cidade
(País) Altitude Latitude Temperatura média do 

mês mais frio (ºC)
Temperatura média do 
mês mais quente (ºC)

La Paz
(Bolívia) 3.650 m 16º30’ S 9 12

Nova Iorque
(Estados Unidos) 10 m 40º50’ N 0,3 24,7

Londres
(Inglaterra) 24 m 51º30’ N 3,5 18,8

Montevidéu
(Uruguai) 43 m 34º50’ S 11 23

13) Considerando os dados da tabela, é correto afirmar que

A) as quatro cidades apresentam temperaturas médias baixas nos meses de inverno e baixa amplitude térmica 
anual.

B) a pequena amplitude térmica de La Paz é explicada por estar localizada em uma região intertropical.

C) a baixa temperatura média do mês mais frio em Nova Iorque deve-se ao fato de a cidade estar localizada 
nas regiões frias do planeta.

D) a cidade de Londres apresenta maior amplitude térmica que a de Nova Iorque.

E) a elevada amplitude térmica de Montevidéu pode ser atribuída à baixa altitude.
______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 14, considere o texto e as afirmativas a seguir.

A água armazenada no planeta parece ser abundante, mas o modelo de desenvolvimento econômico vigente 
em todos os países do mundo busca um aumento contínuo da produção e do consumo de bens, o que ameaça 
a dinâmica da natureza. Isso afeta, por exemplo, a disponibilidade, o tratamento e a distribuição de água potável 
para as comunidades humanas. Sobre esse fato, afirma-se:

I. Os representantes dos países participantes da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento – Rio de Janeiro 72 – manifestaram sua preocupação em relação ao fato de colocarem 
em risco os seus recursos hídricos.

II. A Carta da Terra, lançada na ECO 92, propõe várias políticas referentes aos recursos naturais, estabelecendo 
as bases para cuidados ambientais dos recursos hídricos.

III. Hoje temos que enfrentar a má qualidade da água, em decorrência da poluição, além da ameaça de quan-Hoje temos que enfrentar a má qualidade da água, em decorrência da poluição, além da ameaça de quan�
tidades insuficientes desse recurso para o crescente consumo.

IV. As águas continentais, consideradas um bem livre, vão se tornando rapidamente um recurso natural estra�As águas continentais, consideradas um bem livre, vão se tornando rapidamente um recurso natural estra�
tégico, originando, inclusive, conflitos pela sua posse.

14) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 15, leia o 
texto e considere as afirmativas a seguir.

Até a década de 1940, havia uma rígida divisão no 
comércio internacional. As nações desenvolvidas ex�
portavam produtos industrializados para os países não 
desenvolvidos, os quais, em contrapartida, exportavam 
produtos agrícolas e matérias�primas em geral. Essa 
situação, apesar de continuar valendo para alguns 
países, começou a mudar depois que algumas nações 
em desenvolvimento fortaleceram o setor industrial. Tais 
mudanças aumentaram o grau de complexidade das 
relações comerciais internacionais, tendo em vista que

I. o comércio entre os países que se destacam pela 
produção de produtos manufaturados de alta tecno�
logia e os que se distinguem pela produção agrícola 
foi ampliado.

II. os países emergentes são presença cada vez mais 
efetiva no mercado mundial, sendo que, entre os 
trinta maiores exportadores dos últimos três anos, 
estão nações tais como a China, o Brasil, a Coreia 
do Sul, a Índia e a Malásia.

III. a OMC – Organização Mundial do Comércio – tem 
por objetivo a regulamentação do comércio de bens 
e serviços, buscando a redução da intervenção dos 
governos nacionais no fluxo do capital estrangeiro.

IV. os países em desenvolvimento e exportadores de 
produtos agrícolas, como o Brasil, atuam junto à 
OMC, apoiando uma postura protecionista frente 
aos Estados Unidos e à União Europeia.

15) Estão corretas apenas as afirmativas

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

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 16, conside-
re o quadro abaixo, que apresenta estimativas sobre 
a evolução da população mundial por continente 
entre 1750 e 2050, em milhões de habitantes.

CONTINENTE
PERÍODO

1750 1850 1950 2013 2050
Ásia 498 801 1350 4305 5284

África 106 111 222 1101 2435
Europa 125 208 392 740 726
América 18 64 328 958 1228
Oceania 2 2 13 38 58

Fonte: adaptado de Trewartha, Glenn e World population 
prospects,ONU.

16) Pela análise dos dados, é INCORRETO afirmar que

A) o crescimento populacional africano, nos períodos 
de 1850 a 1950 e de 1950 a 2013, pode ser respecti�
vamente explicado, entre outros fatores, pelo fim da 
escravidão e pela redução nas taxas de mortalidade 
em boa parte do continente.

B) a redução das taxas de crescimento populacional 
nos países americanos, na projeção para 2050, 
pode ser atribuída à queda nos índices de natali�
dade, principalmente na América Latina.

C) a  redução  populacional  no  continente  europeu 
projetada para 2050 deve-se, em grande parte, ao 
aumento nas taxas de emigração e à queda nas 
taxas de mortalidade.

D) o significativo aumento no número de habitantes na 
Ásia está relacionado com a redução dos índices 
de mortalidade nos países em desenvolvimento do 
continente.

E) o aumento populacional registrado na Oceania 
está diretamente ligado ao aumento do número de 
imigrantes entre 1950 e 2013.

________________________________________________

17) Em relação ao sistema fundiário brasileiro, é INCOR-
RETO afirmar que há

A) uma concentração de terras nas mãos de um pe�
queno grupo de grandes proprietários.

B) uma regulamentação em lei que proíbe a desapro�
priação de pequenas, médias e grandes proprieda�
des produtivas para fins de assentamento rural.

C) uma distribuição equilibrada entre as propriedades 
com áreas inferiores a 10 hectares e as que ultra�
passam 1000 hectares.

D) uma forte alteração na estrutura fundiária quando 
ocorre a morte de proprietários, devido às leis de 
herança que orientam a divisão das propriedades 
entre os herdeiros.

E) um panorama de conflitos e embates na área rural, 
relacionado a uma estrutura fundiária discrepante.

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 18, conside-
re o texto e os itens que podem completá-lo.

Uma megalópole é uma grande aglomeração populacio�
nal constituindo uma reunião articulada de várias áreas 
metropolitanas. A formação de megalópoles ocorre 
quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, 
mercadorias e serviços entre duas metrópoles, como 
transportes e telecomunicações, estão plenamente 
integrados. São exemplos de megalópoles os eixos

1.  Rio de Janeiro – São Paulo
2.  Tóquio – Osaka/Kobe
3.  Boston – Chicago
4.  Reno – Ruhr
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18) Estão corretos apenas os itens

A) 1 e 2.
B) 1 e 3.
C) 2 e 3.
D) 1, 2 e 4.
E) 2, 3 e 4.

___________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 19, analise o mapa abaixo, que representa duas fontes de consumo de 
energia nas áreas indicadas no planisfério, e complete a legenda preenchendo os parênteses.

Região 1   (    )  petróleo e gás natural
Região 2   (    )  petróleo e produção eólica
Região 3   (    )  gás natural e carvão mineral
Região 4   (    )  carvão mineral e petróleo

19) A alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é

A) 1 – 3 – 2 – 4
B) 1 – 4 – 3 – 2
C) 2 – 1 – 3 – 4
D) 4 – 1 – 3 – 2
E) 4 – 3 – 2 – 1

___________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 20, analise as afirmações referentes à situação socioeconômica do 
Iêmen preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso).

O Iêmen, país localizado ao sul do Oriente Médio, vem obtendo destaque na mídia internacional devido a conflitos 
civis intensos na disputa pelo controle do território.

(   ) O Iêmen e a Arábia Saudita são os países com a maior renda per capita do Oriente Médio.
(   ) As disputas pelo poder têm como atores os muçulmanos xiitas e sunitas.
(   ) Grupos terroristas como o Al Qaeda e o Estado Islâmico não demonstram interesse nos conflitos, devido a ações 

em outras áreas do Oriente Médio, com maior visibilidade mundial.
(   ) Entre os aliados dos grupos radicais muçulmanos, encontra-se a Arábia Saudita, defendendo os grupos sunitas, 

e o Irã, apoiando os rivais xiitas.
(   ) Os conflitos ocorrem em um país de posição estratégica, tendo em vista sua localização entre o Mar Vermelho e 

o Golfo de Áden, única via marítima entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico.

20) A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) F – F – V – V – F
B) F – V – F – V – V
C) V – F – V – F – F
D) V – F – V – F – V
E) V – V – F – F – V


