
GEOGRAFIA 
 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 11, considere as características da balança 
comercial brasileira e as afirmativas que seguem. 
I. Os minerais nacionais são importantes para a manutenção do saldo positivo do 
comércio exterior do País. 
II. Mantendo-se o dólar em alta, a balança comercial brasileira se beneficia com a 
comercialização de produtos, tais como o frango, no mercado internacional. 
III. A safra de soja brasileira é um fator negativo para a exportação, gerando déficit na 
balança comercial do País. 
IV. A exportação da safra de trigo brasileira é um dos fatores que contribuem para o 
índice positivo da balança de pagamentos. 
11) Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) I, II e III. 

12) A preocupação com o meio ambiente é, hoje, pauta internacional. A discussão 
sobre o tema levou o Brasil a aderir a muitos protocolos que controlam a agressão à 
natureza. A legislação ambiental brasileira, inclusive, é considerada uma das melhores 
do mundo. No entanto, a fiscalização e as execuções penais por crimes ambientais 
referentes a atividades potencialmente poluidoras ainda deixam muito a desejar. 
Nesse sentido, é correto afirmar, por exemplo, que 
A) a bacia hidrográfica do Rio Doce, na região de São Paulo, está fortemente 
comprometida por contaminação por rejeito de exploração mineral. 
B) os ecossistemas do entorno da bacia hidrográfica do Rio Doce são, atualmente, 
muito atingidos por contaminação de metais pesados. 
C) a região de Palmas, em Minas Gerais, é uma das mais atingidas pela contaminação 
de solo urbano, decorrente do transbordamento de lagoas de decantação. 
D) o transbordamento de áreas de acumulação de rejeitos de mineração no Estado do 
Rio de Janeiro agrava as condições sanitárias da população residente no Vale do Rio 
Doce. 
E) o bioma Pantanal está ameaçado devido ao material residual de mineração que foi 
drenado pelas águas de escoamento superficial das áreas urbanas locais. 
 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, considere o texto abaixo e as 
possibilidades para completá-lo. 
O número de emigrantes brasileiros ultrapassa um milhão e meio de pessoas que 
vivem fora do País. Os países que atualmente apresentam contingentes significativos 
de imigrantes brasileiros são ___________. 
1. China e Peru 
2. México e Chile 
3. EUA e Japão 
4. Paraguai e Portugal 
13) As opções que completam corretamente o texto são 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
14) A rede urbana é formada por um sistema de cidades interligadas umas às outras. 



Quanto mais _________ a economia de um país ou de uma região, mais _________ é 
a sua rede urbana e, portanto, _________ e mais diversificados são os _________ 
que as interligam. 
As palavras que completam corretamente as lacunas são, respectivamente, 
A) estruturada – vertical – menores – fluxos 
B) desestruturada – simples – maiores – sistemas 
C) complexa – densa – maiores – fluxos 
D) desestruturada – horizontal – menores – sistemas 
E) sistematizada – excludente – menores – pontos 
15) Os tecnopolos estão para o capitalismo da Terceira Revolução Industrial assim 
como as regiões carboníferas estavam para a Primeira, ou as jazidas petrolíferas para 
a Segunda. O tecnopolo representado na figura abaixo é o 

 
A) de Boston. 
B) de Seattle. 
C) Vale do Silício. 
D) Orange County. 
E) Los Angeles County. 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 16, leia o texto e relacione as colunas. 
A forma como os países escoam a produção de diferentes setores econômicos varia 
de acordo com o tipo de transporte predominante. Considerando essa afirmação, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1. Hidrovia ( ) Alemanha 
2. Ferrovia ( ) Venezuela 
3. Rodovia ( ) Países Baixos 
( ) Rússia 
16) A alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é 
A) 1 – 2 – 3 – 1 
B) 1 – 3 – 2 – 3 
C) 2 – 3 – 1 – 2 
D) 3 – 1 – 2 – 2 
E) 3 – 2 – 1 – 1 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 17, leia o texto e considere as afirmativas a 
seguir. 
As correntes marítimas ou oceânicas envolvem grandes volumes de massas de água 
salgada que se deslocam no interior dos oceanos. As diferentes correntes que 
circulam nos oceanos, em geral, apresentam características próprias de salinidade, 
temperatura e densidade, fazendo com que elas não se misturem facilmente. 
I. A existência das correntes marítimas está basicamente associada à ação dos ventos 
sobre a superfície da água. 



II. As principais correntes oceânicas se propagam em direção contrária em cada um 
dos hemisférios, em função do efeito coriólis do planeta. 
III. A zona equatorial apresenta maior temperatura, evaporação e umidade; portanto, 
nessa região, as correntes oceânicas tendem a apresentar águas com maior 
salinidade. 
IV. O litoral brasileiro é dominado pela ação de correntes quentes; entretanto, durante 
o inverno, a corrente fria das Falklands, ou Malvinas, atua nas áreas costeiras ao sul 
do País. 
17) Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 18, analise a figura e as afirmações 
referentes às feições geomorfológicas da cidade de Porto Alegre, preenchendo os 
parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
A cidade de Porto Alegre está localizada em uma região próxima aos quatro grandes 
domínios geomorfológicos presentes no Estado do Rio Grande do Sul, conforme 
pode ser observado na figura. Por isso, a cidade apresenta diferentes paisagens com 
feições morfológicas variadas, entre as quais 
( ) as áreas de planície associadas à deposição fluvial. 
( ) o relevo caracterizado por cuestas, associado à formação de arenito Botucatu. 
( ) o relevo de colinas e morros sobre rochas ígneas intrusivas e metamórficas, 
características do Escudo Cristalino. 
( ) o relevo com predominância de escarpas, formado em rochas sedimentares, 
semelhantes às encontradas no Planalto Meridional. 
18) A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
A) V – F – V – F 
B) V – V – F – F 
C) F – F – F – V 
D) F – V – V – F 
E) F – V – F – V 
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 19, considere o quadro sobre alguns dos 
principais tipos de solos encontrados no Planeta e as afirmativas que seguem. 
 
 



 
I. Os quatro tipos de solos são considerados adequados a práticas agrícolas diversas. 
II. Enquanto o tchernozion e o loess podem ser encontrados na Ásia e na Europa, a 
terra roxa e o massapê podem ser encontrados no Nordeste e Norte do Brasil, 
respectivamente. 
III. O tchernozion é ideal para o cultivo de cereais, enquanto a terra roxa é adequada 
para plantação de café e soja. 
IV. Quanto à origem, os quatro tipos de solos são considerados aluviais. 
19) Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
E) I, III e IV. 
20) Após décadas de isolamento político e econômico frente aos países capitalistas, o 
governo de Cuba, liderado por Raul Castro, irmão do ditador Fidel Castro, sinaliza um 
novo período de transformações a partir de 2016. Essas mudanças se tornaram 
evidentes com a visita de Barack Obama, representante do histórico rival geopolítico, 
os Estados Unidos. Dentro desse contexto, é INCORRETO afirmar que 
A) o governo de Cuba irá flexibilizar serviços como viagens e telecomunicações. 
B) os EUA irão manter a base militar de Guantánamo no extremo leste da ilha de 
Cuba, apesar das solicitações de fechamento por parte do governo de Havana. 
C) houve uma imediata articulação econômica entre os dois países, com 
encerramento gradual do embargo econômico. 
D) as relações diplomáticas foram retomadas, com a reabertura das embaixadas, tanto 
em Havana quanto em Washington. 
E) o governo de Cuba admite uma mudança para um sistema democrático; entretanto, 
exige o reconhecimento, por parte dos EUA, de uma democracia popular e 
participativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


