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GEOGRAFIA
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 11, leia as informações e preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou
F (falso).
A confecção e a interpretação de mapas envolvem conhecimentos matemáticos e do território a ser representado. As
distâncias, por exemplo, precisam ser estabelecidas com precisão. Essas distâncias, nos mapas, são realizadas de
acordo com a escala mais adequada para o que se pretende representar. Com base nessas informações, afirma-se:
( ) A escala numérica é mais apropriada para fazer representações em mapas antigos.
( ) A escala gráfica serve para ilustrar a relação estabelecida, mas não oferece condições para estabelecer distâncias.
( ) Escalas pequenas são utilizadas para representar áreas muito grandes (um continente, por exemplo).
( ) Escalas grandes são adequadas para representar áreas menos extensas (uma cidade, por exemplo).
11) O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
A) V – V – F – F
B) F – V – F – V
C) V – V – V – F
D) F – F – V – V
E) V – F – V – F

12) Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. Assim, quando a Lua entra na sombra da
Terra, acontece um eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece um eclipse solar.
Com base nessas informações, os eclipses lunares e os eclipses solares ocorrem, respectivamente,
A) na lua nova e no quarto crescente.
B) no quarto minguante e no quarto crescente.
C) na lua cheia e na lua nova.
D) na lua cheia e no quarto crescente.
E) no quarto crescente e no quarto minguante.
INSTRUÇÃO: Responda à questão13 com base na figura e nas afirmativas abaixo.
Roteiro turístico no Rio Grande do Sul: Pedras e Águas que encantam

I. O roteiro apresentado na figura localiza-se na unidade de relevo denominada
Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná.
II. Um turista poderia comprar pedras preciosas cuja origem remonta à formação
geológica da região, além de se beneficiar de águas de fontes hidrominerais.
III. As atividades econômicas da área indicada estão principalmente relacionadas à
agricultura comercial destinada à exportação, como, por exemplo, a cultura da soja.
IV. Ao deslocar-se de Porto Alegre a Ametista do Sul, o turista estaria se aproximando de uma
área de menor latitude e longitude.

13) Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e III.
B) II e IV.
C) I, II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.
INSTRUÇÃO: Responda à questão 14 com base no gráfico abaixo sobre a situação de
domicílio dos índios brasileiros.
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14) Pela análise do gráfico, é correto afirmar:
A) A percentagem de indígenas brasileiros que vive em terras próprias nas regiões Norte e
Centro-Oeste é superior à média nacional.
B) Mais de 50% da população indígena vivem fora de suas terras nas regiões Sudeste e
Sul.
C) A população indígena do Brasil vive principalmente no campo.
D) As regiões Nordeste e Sul apresentam dados semelhantes em relação à situação de
domicílio da população rural indígena do Brasil.
E) A maior parte da população indígena vive fora de suas terras no Brasil.
15) A tendência a uma padronização no processo produtivo global, ou seja, o conceito de
consumo único está atrelado
A) às necessidades biológicas.
B) à globalização da economia mundial.
C) à mundialização das bolsas de valores.
D) às condições econômicas regionais.
E) às migrações internacionais.

16) Há milênios as atividades humanas interferem no ciclo da água no planeta Terra. Sobre
isso é INCORRETO afirmar:
A) A prática de regularização dos cursos fluviais, com a construção de barragens e
canais, ajuda a manter os sistemas de drenagem com suas características naturais
inalteradas.
B) Nas áreas urbanizadas, a retirada da cobertura vegetal nativa diminui o índice de
umidade do ar atmosférico.
C) As superfícies impermeabilizadas acentuam a drenagem superficial e diminuem a
infiltração.
D) A utilização da água subterrânea em escala crescente vem diminuindo os
reservatórios, comprometendo a quantidade de água dos lençóis freáticos e cativos.
E) A retirada da água subterrânea em excesso pode causar o efeito de subsidência e a
desidratação de rochas.

17) A atividade agropecuária tem papel de destaque na produção econômica dos estados
da Região Sul. Apesar de muitos produtos agropecuários serem comuns na produção dos
três estados dessa região, alguns têm maior destaque em um estado em comparação com
outros. Nesse sentido, a produção de _________ é relevante no Paraná, a criação de
_________ é mais típica do Rio Grande do Sul, e a cultura de _________ é mais intensa
em Santa Catarina.
A) arroz – bovinos – banana
B) trigo – ovinos – maçã
C) cana de açúcar – equinos – café
D) laranja – suínos – soja
E) cacau – aves – feijão
18) A mancha urbana formada pela junção dos diferentes municípios que compõem a
região metropolitana de Porto Alegre pode ser representada em um mapa. O fenômeno da
junção das áreas urbanas de dois ou mais municípios denomina-se

A) verticalização.
B) conurbação.
C) metropolização.
D) desterritorialização.
E) centralização.
INSTRUÇÃO: Responda à questão 19 com base nas informações e na análise das
afirmativas referentes à produção de armas nucleares, preenchendo os parênteses com
V (verdadeiro) ou F (falso).
O Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nuclea-res foi proposto em 1970, em plena
Guerra Fria, mas só foi ratificado em 2002. Assinaram o documento 189 países, entre os
que já possuíam armas nuclea-res antes de 1967 (Estados Unidos, Reino Unido, Rússia,
China e França) e os que ainda não detêm essa tecnologia.
( ) Os cinco países signatários que são potências nucleares fazem parte do Conselho de
Segurança da ONU e, segundo o Tratado, se comprometem a não utilizar nem
transferir armas nucleares para outros países, tampouco ajudá-los a adquiri-las.
( ) Os países detentores de armas atômicas têm liberdade de submeter, ou não, seu
programa nuclear à análise da Agência Internacional de Energia Atômica.
( ) Índia, Paquistão e Coreia do Norte não são signatários do Tratado, mas são detentores
de armas nucleares.
( ) Os países signatários do Tratado que não possuem armas nucleares estão sob proteção do
Conselho de Segurança da ONU.
19) O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
A) V – F – F – V
B) F – V – V – F
C) V – F – V – F
D) F – V – F – V
E) F – V – V – V
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 20, analise o gráfico abaixo e o texto que o segue,
considerando o que dizem especialistas do mundo dos negócios em relação ao grupo de
países cujo desenvolvimento econômico é representado no gráfico.

A economia desse grupo de países tem crescido nos últimos anos, integrando-se no esquema
de produção e comercialização mundiais. Essas nações reúnem mais de um terço da população
mundial e, apesar de enfrentarem problemas sociais, possuem uma taxa de crescimento
econômico que as coloca como potências emergentes, capazes de redefinir o poder econômico
do mundo.
Com base nas informações acima, é correto concluir que os países
I. 1, 2, 3, 4 e 5, classificados como emergentes, forma-ram, em 1980, a União Econômica
denominada BRICS.
II. 2 e 3 assemelham-se quanto ao crescimento econômico, diferenciando-se dos países 1 e
5.
III. 4 e 5 apresentam um crescimento econômico menos expressivo, mas, ainda assim, com
significância no contexto mundial.
IV. 1, 2, 3, 4 e 5 são, respectivamente, China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil.
20) 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.

