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31. Os classificados abaixo apresentam anúncios para venda de 
apartamentos localizados no município de Porto Alegre. 
 

 
Adaptado de: Correio do Povo 23 jul. 2005. 

Nos anúncios, os vendedores indicam vantagens quanto à 
localização do imóvel em relação à sua orientação solar. 
Sabendo-se que Porto Alegre se situa no hemisfério sul, é 
correto afirmar que 
a) a face dos imóveis voltada para oeste recebe maior 
quantidade de energia solar no período da manhã do que no 
período da tarde. 
b) a face dos imóveis voltada para leste recebe maior quantidade 
de energia solar no período da tarde do que no período da 
manhã. 
c) a face dos imóveis voltada para o norte é a que recebe maior 
quantidade de energia solar durante o dia. 
d) a face dos imóveis voltada para o sul é a que recebe maior 
quantidade de energia solar durante o dia. 
e) as faces dos imóveis voltadas para o norte-leste recebem 
menor quantidade de energia solar durante o dia do que as faces 
voltadas para o sul-leste. 
 
32. Considere as afirmações abaixo relativas à cartografia. 
I - O GPS (Global Positioning System) é um  sistema eletrônico 
apoiado em uma rede de satélites que permite a localização 
instantânea de objetos em qualquer ponto da Terra. 
II - As imagens de satélite com uma resolução espacial de 100 
metros são adequadas para identificar as árvores de um pomar, 
as casas e os edifícios de uma cidade. 
III - Os mapas temáticos pedológico, geomorfológico e 
hipsométrico representam o solo, o relevo e a altimetria, 
respectivamente. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.     b) Apenas II.      
c) Apenas III. d) Apenas I e III.    e) Apenas II e Ill. 
 
33. Observe a figura abaixo, que apresenta os quatro fusos 
horários brasileiros. 
 

 
 

Assinale a alternativa que cita duas capitais brasileiras situadas 
no mesmo fuso horário. 
a) Belém e Manaus 
b) Campo Grande e Goiânia 
c) Boa Vista e Cuiabá 
d) Porto Velho e Rio Branco 
e) Belo Horizonte e Manaus 
 
34. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes à classificação genética das rochas. 
(  ) A rocha ígnea intrusiva mais abundante na crosta terrestre é o 
granito. 
( ) As rochas sedimentares são formadas a partir da 
compactação de fragmentos provenientes somente das rochas 
ígneas e metamórficas. 
(  ) Quando ocorrer a litificação do material magmático em áreas 
profundas da crosta terrestre, a rocha resultante será do tipo 
ígnea vulcânica. 
(  ) O gnaisse e o mármore são rochas metamórficas resultantes 
da transformação de outras rochas devido ao aumento de 
pressão e temperatura sobre a rocha preexistente. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V – F – F – V.    b) F – F – V – V . 
c) V – V – F – F.    d) V – F – V – V .    
e) F – V – F – F.  
 
35. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes a correspondências entre escala geológica do 
tempo e evolução física da Terra. 
( ) Ao período Terciário, durante o Cenozóico, corresponde a 
formação de escudos cristalinos, como o  Brasileiro. 
( ) O soterramento de florestas de samambaias e coníferas, 
durante o Carbonífero, deu origem a jazidas de carvão fóssil. 
( ) Ao Mesozóico corresponde o derrame vulcânico que se 
encontra na bacia sedimentar do Paraná. 
( ) No final do Pré-Cambriano, houve a divisão da Pangéia, 
constituindo-se os supercontinentes de Laurásia e de Gondwana. 
( ) Dobramentos modernos, como os Andes e o Himalaia, 
ocorreram no Cenozóico. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V – F – V – V – F.        b) V – F – F – V – F 
c) F – V – V – F – V.        d) F – V – V – F – F. 
e) F – F – F – V – V. 
 
36. Assinale a afirmação correta em relação aos movimentos 
tectônicos e ao vulcanismo. 
a) Os movimentos tectônicos são provocados por forças 
basicamente exógenas, atuando de forma lenta e prolongada na 
estrutura e no modelado do crosta terrestre. 
b) As forças tectônicas, que atuam predominantemente no 
sentido vertical sobre as camadas de rochas resistentes, 
originam as grandes cadeias montanhosas. 
c) O material vulcânico que se acumula na superfície produz o 
chamado relevo cárstico, caracterizado pelas formas dômicas 
derivadas da sobreposição contínua de material piroclástico. 
d) A diferença, em energia liberada, de um terremoto de nível 5 
para outro de nível 6 no Escala de Richter é equivalente à 
diferença, em energia, de um terremoto de nível 6 para outro de 
nível 7. 
e) O surgimento da Dorsal Meso-Atlântica corresponde a áreas 
de divergência de placas litosféricas, onde ocorrem fenômenos 
vulcânicos e tectônicos. 

 
37. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes aos solos e à sua degradação por razões 
naturais e antrópicas. 
(   ) O processo de lixiviação ocorre quando os solos são lavados 
e seus minerais escoados pela abundante pluviosidade das 
áreas equatoriais. 
(  ) Os solos ácidos têm pH baixo, e os solos alcalinos ou básicos 
têm pH alto. 
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(   ) Em regiões de clima árido e semi-árido, a constante irrigação 
utilizada na agricultura pode acentuar a salinização dos solos. 
( ) A formação de lateritas ocorre em áreas tropicais, de 
pluviosidade homogênea ao longo do ano. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) F – F – F – V. b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. d) V – V – V – F.        
e) V – F – V – F. 
 
38. Assinale a alternativa correta sobre a circulação atmosférica. 
a) O movimento ascensional do ar caracteriza uma zona de alta 
pressão atmosférica nas proximidades da linha equatorial, o que 
direciona os ventos alísios, que sopram do equador para os 
trópicos. 
b) Célula de Hadley é a nome que designa o grande circuito de 
circulação atmosférica que ocorre nas regiões de baixa pressão 
atmosférica, em latitudes superiores às dos trópicos de Câncer e 
de Capricórnio. 
c) As áreas equatoriais de baixa pressão atmosférica são 
receptoras de massas de ar provenientes de áreas de alta 
pressão, denominadas anticiclonais. 
d) O ar que ascende no Equador e sopra em altitudes elevadas 
para o norte e o sul produz a chamada frente intertropical. 
e) Nas regiões próximas à linha do Equador, a subida e o 
esfriamento do ar úmido provoca condensações e aumento da 
pluviosidade no verão, originando uma estação seca durante a 
inverno. 
 
39. Com a intensificação do processo de urbanização no Brasil, 
muitas bacias hidrográficas urbanas tiveram a sua cobertura 
alterada para superfícies impermeáveis, onde, em muitas 
ocasiões foram construídos canais e galerias subterrâneos 
destinados ao escoamento das águas pluviais. Com relação às 
conseqüências do processo de urbanização sobre o ciclo 
hidrológico, considere os itens abaixo. 
1 - aumento da infiltração 
2 - aumento da vazão dos cursos d’água 
3 - diminuição do escoamento superficial 
4 - diminuição da evapotranspiração 
Os dois itens que constituem alterações ocasionadas pelo 
processo de urbanização sobre o ciclo hidrológico são os de 
números 
a) 1 e 2.      b) 1 e 3.      
c) 2 e 3. d) 2 e 4.                   
e) 3 e 4. 
 
40. No período de férias, é grande a procura por roteiros de 
viagens. Para não comprar "gato por lebre" é preciso observar os 
roteiros que são oferecidos. Identifique, entre os roteiros 
sugeridos abaixo, aquele que é geograficamente viável. 
a) Na África Meridional, visite a África do Sul, margeando a costa 
litorânea até o cabo das Agulhas, local de encontro entre os 
oceanos Atlântico e Índico. 
b) No Norte Europeu, viaje com destino aos países da Península 
Escandinava e aprecie ali os mais belos fiordes do Reino Unido, 
da Dinamarca e da Noruega. 
c) Na Ásia Central, conheça as tradições dos povos do Deserto 
de Gobi na fronteira entre a Jordânia e o Líbano. 
 
d) Na África Setentrional, visite as savanas africanas e embarque 
com destino à Namíbia, seguindo para o sul do continente em 
direção ao Quênia e à Tanzânia. 
e) Na América do Norte, conheça Caracas, capital da Venezuela, 
e desfrute de suas belas praias banhadas pelo Mar do Caribe. 
 
41. Em relação ao oceano Índico, considere as seguintes 
afirmações. 
I - Ele banha territórios, alguns dos quais constituem importantes 
reservatórios de riquezas em matériasprimas do mundo, com 
destaque para o petróleo. 
II - Na área do oceano situada ao norte do Trópico de Câncer 
localizam-se as principais cidades portuárias do Índico, com 

destaque para os portos de Hong Kong e Macau. 
III - Ele possui as maiores profundidades conhecidas e uma 
diversidade de ilhas e arquipélagos, corno os da Polinésia e da 
Melanésia. 
IV - O Canal de Suez liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo 
e, assim, o oceano Atlântico ao Índico. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II.    b) Apenas I e IV.        
c) Apenas II e III.    d) Apenas II e IV.     
e) Apenas III e IV. 
 
42. O Protocolo de Kyoto (PK) é um acordo internacional criado 
em 1997, cujo objetivo principal é a redução das emissões de 
gases de efeito estufa responsáveis pela intensificação do 
aquecimento global. Em relação a esse protocolo e às mudanças 
climáticas globais assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo. 
( ) O fato decisivo para a entrada em vigor do PK em fevereiro de 
2005 foi a adesão do Canadá e do Japão, dois dos maiores 
responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono (CO2) 
mundiais. 
( ) Para auxiliar na redução dos gases de efeito estufa nos países 
em desenvolvimento e facilitar a obtenção de parte dos 
compromissos de redução pelos países desenvolvidos, o PK 
estabeleceu um instrumento: o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL). 
( ) As emissões de CO2 no Brasil correspondem a 
aproximadamente 10% dos totais mundiais dos quais cerca de 
75% são provenientes das emissões de gases derivados de 
veículos e indústrias e 25%, das queimadas. 
( ) Entre as principais justificativas e alegações para a não-
ratificação do PK pelo governo dos Estados Unidos está o 
impacto que as reduções das emissões de gases de efeito estufa 
traria à economia norte-americana. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V – V – F – F.  b) V – F – V – F. 
c) F – V – F - V. d) V – V – F – V.      
e) F – F – F – V. 
 
43. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do texto abaixo, na ordem em que aparecem. 
“O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU) é o órgão que toma decisões sobre paz e 
segurança mundiais. O CS é composto atualmente por cinco 
membros permanentes - Estados Unidos, Reino Unido, França, 
Rússia e _____ - e dez membros rotativos eleitos para mandato 
de dois anos. Após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, 
sem o consentimento do CS, algumas nações começaram a 
pressionar por uma reforma no órgão.  
 
O G-4, grupo de países formado pela Alemanha, Brasil, Índia e 
_____, apresentou oficialmente sua proposta de resolução para 
ampliar o número de assentos permanentes no CS.” 
a) China - Japão     b) China – Itália       
c) Japão - China    d) Japão - África do Sul           
e) Itália - Japão 
 
44. Considere as afirmações abaixo sobre organismos 
internacionais inseridos no processo de globalização 
I - A Organização Mundial do Comércio (OMc) surgiu como 
resultado da Conferência de Bretton Woods, na qual os países 
signatários estabeleceram um novo sistema monetário 
internacional. 
II - O Banco Mundial foi criado com o objetivo de fornecer 
empréstimos para a reconstrução da Europa no pós-guerra. 
Atualmente, realiza o financiamento de capitais para países em 
desenvolvimento. 
III - O Fundo Monetário Internacional (FMI) é composto por um 
sistema de instituições financeiras, entre as quais o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRd). 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.     b) Apenas ll.  
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c) Apenas I e III.      d) Apenas II e III   
e) I, II e III. 
 
45. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes à economia e ao comércio globalizados 
( ) Nas duas últimas décadas do século XX, os chamados Tigres 
Asiáticos, países de industrialização recente, estiveram entre os 
que apresentaram maior crescimento na exportação de produtos 
manufaturados no comércio mundial. 
( ) O crescimento do capital financeiro internacional e a 
hegemonia dos Estados-Nações na fixação de políticas 
monetárias são características da atual economia globalizada. 
( ) A China é o país que tem liderado a atração de capitais, 
apresentando uma extraordinária aceleração no crescimento de 
seu Produto Interno Bruto (PIB). 
( ) A internet possibilitou o surgimento de mercados 
computadorizados que funcionam 24 horas por dia, uma 
cibereconomia que movimenta no mercado global cerca de dois 
trilhões de dólares por dia. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V – V – V – F. b) F – F – V – F. 
c) F – V – F – V. d) V – F – V – V. 
e) V – F – V – V. 
 
46. Em relação às atuais realidades socioeconômicas e 
geopolíticas mundiais, é correto afirmar que 
a) os produtos e mercadorias brasileiros tornam-se mais caros no 
exterior quando o real está valorizado frente ao dólar, o que 
determina o aumento do superávit na balança comercial 
brasileira. 
b) um dos principais conflitos armados que assola o continente 
africano é a disputa por territórios com vastas reservas 
petrolíferas, travada entre a Argélia e a Líbia. 
c) o fenômeno migratório conhecido por Fuga de Cérebros 
refere-se à emigração de professores altamente qualificados, que 
se dirigem aos países pobres para auxiliar no combate ao 
analfabetismo desses países. 
d) a retirada das tropas israelenses e o desmantelamento dos 
assentamentos judaicos no Líbano e na Jordânia fazem parte do 
acordo de paz firmado entre Israel e a Autoridade Nacional 
Palestina. 
e) o governo norte-americano acusa o Irã de apoiar grupos 
terroristas e de retomar o programa de enriquecimento de urânio 
para fins nucleares. 
 
47. Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa que completa 
adequadamente as lacunas do comentário que segue, na ordem 
em que aparecem. 
 

 
As áreas escuras e as setas indicadas no mapa do continente 
americano correspondem, respectivamente, às principais áreas 
de _____ e rotas de _____. 
a) produção de petróleo - exportação 
b) produção de drogas - tráfico internacional 
c) mananciais de água doce - exportação de água mineral 
d) conflitos religiosos - fuga 
e) extração clandestina de madeira - contrabando 
 
48. Observe a tabela abaixo, que apresenta dados geográficos 
de países membros plenos e associados do Mercosul. 

 
Adaptado de: VESENTINI, J.W. BrasiI: sociedade e espaço. São 
Paulo: Ática, 2002. p. 33. 

 
Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos países 
correspondentes aos números 1, 2, 3 e 4 da tabela, 
respectivamente. 
a) Paraguai - Uruguai - Chile - Bolívia 
b) Uruguai - Paraguai - Bolívia - Chile 
c) Uruguai - Chile - Paraguai - Bolívia 
d) Paraguai - Uruguai - Bolívia - Chile 
e) Uruguai - Paraguai - Chile - Bolívia 
 
49. Considere as afirmações abaixo relacionadas a sistemas 
agrícolas. 
I - A agricultura de roça, ainda comum em todas as regiões do 
Brasil, é um exemplo de agricultura de subsistência. 
II - Na agricultura de plantation, prevalece a utilização da 
biotecnologia com vistas à policultura de exportação. 
III - Nos Estados Unidos, os green belts são cinturões de grandes 
propriedades em torno das cidades, nos quais se pratica a 
agricultura orgânica para abastecer os centros urbanos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II. 
c) Apenas III.      d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 
 
50. A classificação do relevo brasileiro feita por Jurandyr L. S. 
Ross (1995) constitui um grande avanço no estudo 



 
                                                                                             

4 

geomorfológico do Brasil, por contribuir para o planejamento 
territorial. Com base nessa classificação, associe 
adequadamente as características apresentadas no bloco 
inferior, abaixo, às respectivas unidades do relevo brasileiro 
listadas no bloco superior. 
1 - Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná 
2 - Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste 
3 - Planalto da Borborema 
4 - Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense 
5 - Planícies e Tabuleiros Litorâneos 
 
(  ) Esta unidade, drenada pelo rio Jacuí, para leste, e pelo rio 
Ibicuí, para oeste, apresenta altitude média em torno de 200 m. 
(  ) O contato desta unidade com as depressões circundantes é 
feito através de escarpas que, do Rio Grande do Sul a São 
Paulo, são sustentadas predominantemente por rochas 
vulcânicas. 
(  ) Esta unidade é constituída por morros com formas de topos 
convexos, tem elevada densidade de drenagem a vales 
profundos - área definida por Aziz Ab’Saber como "domínio dos 
mares de morros". 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 3 – 5 – 2.  b) 4 – 1 – 2. 
c) 4 – 2 – 1.            d) 5 – 1 – 3.             
e) 5 – 1 – 4. 
 
51. Em relação aos tipos climáticos brasileiros, considere as 
características citadas abaixo. 
1 - amplitude térmica anual inferior a 6°C 
2 - geadas freqüentes nos meses de inverno 
3 - chuvas escassas e irregulares 
4 - estação seca e chuvosa bem definida 
5 - temperaturas médias superiores a 18°C 
Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta 
entre o tipo climático e suas características. 
a) Equatorial úmido - 1 e 3           
b) Semi-árido - 3 e 5 
c) Tropical - 2 e 3                      
d) Equatorial semi-úmido - 2 e 5 
e) Subtropical - 1 e 4 
 
52. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes aos domínios vegetais do Brasil e à sua 
transformação pelo processo de ocupação. 
( ) No Espírito Santo, a instalação de indústrias automobilísticas 
destruiu a cobertura florestal nativa. 
 
( ) Nas últimas décadas, a especulação imobiliária tem 
contribuído para o processo de destruição das matas de igapó e 
dos campos inundáveis do litoral brasileiro. 
(  ) Há vários anos, a vegetação de mangue tem sido destruída 
pelo processo de urbanização e, mais recentemente, os 
mangues nordestinos estão sendo alterados pela atividade de 
carcinicultura. 
(  ) Após as anos 1960, a expansão da fronteira agropecuária 
brasileira avançou em direção à região dos cerrados e à Floresta 
Amazônica. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V – F – V – F. b) V – V – F – F. 

c) F – V – F – F. d) V – F – V – V.      

e) F – F – V – V. 
 
53. O mapa abaixo apresenta algumas das bacias hidrográficas 
brasileiras. 

 
Adaptado de: IBGE, Atlas Geográfico Escolar. 2. ed. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2004. p. 108. 
 
Em relação a essas bacias hidrográficas são feitas as seguintes 
afirmações. 
I - A bacia identificada pelo número I é drenada pelos rios 
Tocantins e Araguaia. No baixo curso do Tocantins, está 
localizada a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que fornece energia 
elétrica para o complexo mineral de Carajás e para importante 
indústria de alumínio da região. 
II - A bacia identificada pelo número 2 corresponde à do rio São 
Francisco. O polêmico projeto de transposição de suas águas 
pretende ampliar as áreas de irrigação nos estados do Maranhão 
e do Piauí e, assim, evitar o êxodo rural e melhorar os índices 
socioeconômicos desses estados. 
III - Um dos principais problemas ambientais da bacia identificada 
pelo número 3 foi ocasionado pela expansão das áreas de 
criação de gado e das lavouras de soja. A partir da década de 
1970, houve aumento do desmatamento e da erosão, 
provocando o assoreamento de vários rios da região, dificultando 
a agricultura e o transporte fluvial. 
IV - A bacia identificada pelo número 4 corresponde à do Paraíba 
do Sul, onde a irrigação é responsável por grande parte da 
demanda de água, sobretudo nos arrozais e canaviais dos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III.      d) Apenas II e IV. 
e) Apenas III e IV. 
 
54. Sobre as impactos ambientais no Brasil, são feitas as 
seguintes afirmações. 
I - Na Região Norte do Brasil, na área do Projeto Carajás, as 
atividades associadas ao funcionamento das usinas siderúrgicas 
elevam os índices de poluição atmosférica. 
II - A Mata Equatorial, nas proximidades do pólo industrial de 
Cubatão, situado na região serrana do estado de São Paulo, está 
parcialmente destruída, devido, em parte, ao fenômeno de chuva 
ácida. 
III - Em garimpos de ouro, como no vale do rio Tapajós, no 
estado do Pará, a utilização do mercúrio traz sérias 
conseqüências tanto para a saúde humana quanto para a 
conservação do ambiente. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II. 
c) Apenas III. d) Apenas I e III.       
e) Apenas II e III. 
 
55. Considere as seguintes afirmações, relacionadas a questões 
populacionais brasileiras. 
I - Até a década de 1930, o crescimento populacional foi 
fortemente influenciado pela imigração. A partir de então, esse 
crescimento passou a depender muito mais do crescimento 
vegetativo. 
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II - Os dados do Censo Demográfico brasileiro de 2000 
demonstram a queda na taxa de fecundidade brasileira. 
III - A Região Centro-Oeste continua apresentando o maior índice 
de mortalidade infantil entre as regiões brasileiras, sendo Mato 
Grosso o estado que apresenta as taxas mais altas: 53 mortes 
em cada mil crianças nascidas. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.    b) Apenas II. 
c) Apenas III.      d) Apenas I e II.         
e) Apenas II e Ill. 
 
56. Observe o mapa abaixo, que representa a distribuição 
nacional das comunidades remanescentes de quilombos 
identificadas no Brasil até o ano de 2001. 
 

 
Adaptado de: TAMDJIAN, J. O. e MENDES, I. L. Geografia Geral 
e do Brasil. São Paulo: FTD, 2004. p. 102. 
Considere as afirmações abaixo, sobre a processo imigratório 
forçado do negro para o Brasil. 
I - Na maioria dos estados do Nordeste houve concentração de 
mão-de-obra escrava utilizada no cultivo de cana-de-açúcar. 
II - No Maranhão houve utilização massiva de mão-de-obra 
escrava para o cultivo do algodão. 
III - A cultura cafeeira no Paraná favoreceu a concentração, 
nesse estado, da imigração forçada do negro para o Brasil. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II. 
c) Apenas III.      d) Apenas I e II.      
e) Apenas II e IlI. 
 
57. Considere as afirmações abaixo, referentes à distribuição 
territorial da população brasileira. 
I - Em 2000, as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre 
concentravam 80% da população brasileira. 
II - A Região Sul apresenta a segunda maior densidade 
demográfica no Brasil, superando a Região Nordeste. 
III - Embora o estado de Minas Gerais seja a segundo mais 
populoso do Brasil, sua densidade demográfica é várias vezes 
menor que a do estado do Rio de Janeiro. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.      b) Apenas II.          
c) Apenas I e II.      d) Apenas I e III.  
e) Apenas II e III.  
 
58. O uso de energia oriunda dos ventos para produzir energia 
elétrica é recente no Brasil. Em relação a essa temática, são 
feitas as seguintes afirmações 
I A energia eólica, por ser uma fonte limpa de energia, não gera 
nenhum tipo de impacto ambiental. 
II - No Rio Grande do Sul, desde 2004 há pelo menos cinco 
grandes parques eólicos em funcionamento, com destaque para 

o de Osório, que proporciona metade de toda a energia 
consumida no litoral norte do estado. 
III - O litoral dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte está 
entre as áreas brasileiras com maior potencial de instalação de 
aerogeradores para produzir eletricidade, graças aos ventos que 
sopram nesse litoral. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II. 
c) Apenas III.      d) Apenas I e II.  
e) Apenas I e III. 
 
59. Sobre o espaço agrário do Rio Grande do Sul é correto 
afirmar que 
a) quase dois terços dos proprietários de terras no estado são 
latifundiários, o que explica uma concentração de terras maior no 
território gaúcho do que no nacional. 
b) a soja, cultivo mecanizado e irrigado, foi a primeira lavoura 
moderna a se desenvolver no estado, onde é cultivada 
principalmente em áreas de terrenos planos e baixos e próximas 
de rios e açudes. 
c) O principal rebanho gaúcho é o de suínos, tradicionalmente 
criado na região da Campanha junto com os bovinos de corte. 
d) Os municípios do Litoral Norte melhoraram seus índices 
socioeconômicos nos últimos anos em função do incremento da 
citricultura, que emprega muitos trabalhadores na região. 
e) a lavoura de fumo constitui um bom exemplo do que se 
denomina agricultura industrial, pois está fortemente subordinada 
a indústria do tabaco. 
 
60. Observe o mapa abaixo, que representa a divisão  
 

 
Adaptado de: Atlas socioeconômico do Rio Grande do Sul 2. ed., 

2002.  
As áreas mais escuras do mapa correspondem aos municípios 
a) com maior densidade demográfica no estado. 
b) que apresentam as maiores áreas em risco de desertificação 
no estado. 
c) com os mais altos rendimentos na indústria do fumo no estado. 
d) que formam a aglomeração urbana do Nordeste. 
e) que mais cultivam arroz no estado. 
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51. A projeção cartográfica é a representação de uma superfície 
esférica (a Terra) em um plano (o mapa). Por isso, todas as 
projeções apresentam deformações, devendo o geógrafo 
escolher o tipo de projeção que melhor atenda aos objetivos do 
mapa. Sobre essa temática são feitas as seguintes afirmações. 
I – Na eurocêntrica projeção de Mercator, os paralelos e os 
meridianos formam ângulos retos, o que permitiu traçar rotas de 
navegação em linha reta que auxiliaram os grandes 
descobridores a incorporar novas terras. 
II – A projeção de Peters reproduz bem o tamanho e o formato 
das áreas situadas na zona intertropical, porém exagera na 
representação dos continentes situados nas zonas temperadas e 
polares. 
III – Tanto a projeção de Mercator quanto a de Peters são 
projeções cilíndricas, ou seja, caracterizam-se por apresentarem 
os paralelos e os meridianos retos e perpendiculares entre si. 

 Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                  b) Apenas II.               
c) Apenas III. d) Apenas I e III.           
e) Apenas II e III. 
 

 
52. Observe o mapa abaixo. 

 

 
 

 Assinale a afirmação correta com relação aos pontos de 1 a 5 
que constam no mapa. 
a) O ponto 1 situa-se entre as placas tectônicas SulAmericana e 
Nazca. 
b) O ponto 2 localiza-se numa área de separação de placas 
tectônicas, responsável peia formação de uma dorsal oceânica. 
c) O ponto 3 localiza-se numa área de colisão entre as placas 
Africana e Indo-Australiana. 
d) O ponto 4 situa-se numa área de expansão do assoalho 
oceânico, responsável pela formação da Cordilheira dos Andes. 
e) O ponto 5 localiza-se numa área de formação de arco de ilhas, 
que corresponde a uma zona de subducção. 
 
53. Assinale a afirmação correta em relação às grandes 
paisagens naturais do globo. 
a) As regiões tropicais possuem quatro estações bem 
definidas e uma grande amplitude térmica anual. 
b) Nos solos desérticos, é comum o aparecimento de lateritas 
causadas pela lixiviação dos solos. 
c) Nas regiões áridas e semi-áridas, a quantidade de água 
perdida por evaporação ou por escoamento é superior àquela 
fornecida pelas precipitações. 
d) As cadeias de montanhas dos Alpes, na Europa, e dos 
Andes, no continente americano, datam dos períodos Jurássico-
Cretáceo da Era Cenozóica. 
e) A vegetação natural de cerrados ou savanas e campos, nas 
regiões temperadas, raramente é encontrada em sua forma 
original. 
 

54. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do texto abaixo, na ordem em que aparecem 
Nas áreas de declividade acentuada, os solos são mais _____ 
porque a _____velocidade de escoamento das águas _____ a 
infiltração; assim, a água fica pouco tempo em contato com as 
rochas,  _____ a intensidade do intemperismo. 
a) profundos - alta - aumenta - diminuindo  
b) rasos - alta - aumenta - aumentando  
 
c) profundos - baixa - diminui - diminuindo  
d) rasos - alta - diminui - diminuindo  
e) profundos - baixa - aumenta - aumentando 
 
55. A imprensa divulgou, no começo do segundo semestre de 
2006, a constatação do resfriamento das águas do oceano 
Pacífico junto à costa sul-americana. A partir dessa informação, é 
correto fazer a seguinte previsão: 
a) Na próxima estação do inverno, o volume de chuvas deve 
diminuir no Centro-Sul e no Nordeste brasileiros. 
b) Na próxima estação do verão, o volume de chuvas deve 
diminuir no Centro-Sul e aumentar no Nordeste brasileiros. 
c) Na próxima estação do verão, o volume de chuvas deve 
aumentar no Centro-Sul e diminuir no Nordeste brasileiros. 
d) Na próxima estação do inverno, o volume de chuvas deve 
aumentar no Centro-Sul e no Nordeste brasileiros. 
e) Na próxima estação do verão, o volume de chuvas deve 
aumentar no Centro-Sul e no Nordeste brasileiros. 

 

6. Observe a charge abaixo. 

Sobre o polêmico tema abordado pela charge são feitas as 
seguintes afirmações. 
I – Somente países como Estados Unidos e Austrália, que não 
ratificaram o Protocolo de Kyoto, podem comprar créditos de 
carbono pela redução de emissão ou captação de gases de 
efeito estufa (GEe) nos países em desenvolvimento. 
II – Com a venda de créditos de carbono, países como o Brasil e 
a Índia podem financiar e implementar projetos de proteção 
ambiental em seus territórios e, com isso, contribuir para uma 
diminuição das emissões de GEE na atmosfera. 
III – A venda de créditos de carbono é um mecanismo que auxilia 
significativamente o Brasil, nesta fase inicial do Protocolo de 
Kyoto, a cumprir seus compromissos de redução de emissões de 
gases de efeito estufa. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                b) Apenas II.                    
c) Apenas III. d) Apenas I e II.          
e) Apenas lI e III. 
 
57. As fontes de energia podem ser classificadas como 
modernas (carvão, petróleo, água e átomo) e alternativas 
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(biomassa, sol, hidrogênio, mares e ventos).  
 
Associe adequadamente as afirmações apresentadas abaixo, no 
bloco inferior, às respectivas fontes de energia, listadas no bloco 
superior. 

1 – carvão, 2 – petróleo, 
3 – água, 4 – calor da Terra, 

5 – biomassa. 
( ) No Brasil, essa fonte de energia gera cerca de 36% da energia 
total e cerca de 90% da energia elétrica consumida no país. 
( ) Juntamente com o gás natural, essa fonte de energia gera 
cerca de 55% da energia consumida mundialmente. 
( ) É uma fonte de energia produzida a partir de plantas das quais 
se extrai o álcool. 
( ) De acordo com a porcentagem de carbono, essa fonte de 
energia pode ser chamada de linhito, hulha e antracito. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 2, 1, 3, 4.  b) 5, 3, 1, 2.             
c) 3, 2, 4, 1.  d) 4, 5, 2, 3.                   e) 3, 2, 5, 1. 
58. O território brasileiro possui grande diversidade de formas de 
relevo, como serras, escarpas, planaltos, planícies, depressões e 
outras. Abaixo, no primeiro bloco, são citadas cinco formas de 
relevo brasileiro; no segundo bloco, são apresentadas 
características de três delas. Associe adequadamente o segundo 
bloco ao primeiro. 
 

1 – cuesta  
2 – planalto  

3 – depressão  
4 – planície  

5 – serra 
 

( ) É uma área predominantemente plana em que os processos 
de sedimentação superam os de erosão. 
( ) É uma forma de relevo que possui um lado com escarpa 
abrupta e outro com declive suave. 
( ) É um relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno e 
com predominância de processos erosivos. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 3, 5, 4. b) 4, 1, 3.              
c) 1, 5, 2. d) 3, 2, 1.                      
e) 4, 3, 2. 
 
59. A massa de ar que abrange grande parte do território 
brasileiro é a equatorial continental. Quente, úmida e instável, 
provoca chuvas abundantes, conhecidas como 
a) chuvas de verão ou frontais. 
b) chuvas de verão ou orográficas. 
c) chuvas de verão ou convectivas. 
d) chuvas de inverno ou frontais. 
e) chuvas de inverno ou orográficas. 
 
60. Associe adequadamente cada uma das afirmações 
apresentadas abaixo, no bloco inferior, à respectiva bacia 
hidrográfica citada no bloco superior. 
 

1 – Bacia Amazônica 
2 – Bacia do Tocantins 

3 – Bacia do São Francisco 
4 – Bacia do Paraná 
5 – Bacia do Uruguai 

 
( ) É a segunda maior bacia hidrográfica situada inteiramente em 
território brasileiro. 
( ) Parte do regime de alimentação do rio principal dessa bacia 
hidrográfica é do tipo nival. 
( ) É a bacia hidrográfica que sofreu a maior número de 
represamentos para geração de energia. 
( ) Nessa bacia hidrográfica, destaca-se a atuação do Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB), que luta pelos direitos das 
famílias desalojadas pelas usinas hidrelétricas. 

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 3, 1, 4, 5.                   b) 3, 1, 2, 4.               
c) 2, 1, 5, 4.  d) 2, 3, 4, 5.                  
e) 2, 4, 5, 3. 
 
61. Observe o mapa abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As 
áreas assinaladas no mapa com os números 1 e 2 
correspondem, respectivamente, a 
a) áreas de colonização eslava e áreas de colonização italiana. 
b) áreas de lavouras de arroz e áreas de lavouras de fumo. 
c) áreas de jazidas de xisto e áreas de jazidas carboníferas. 
d) áreas desertificadas e áreas com predomínio de monoculturas 
de eucalipto. 
e) áreas com predomínio de rochas sedimentares e áreas com 
predomínio de rochas graníticas. 
 

Instrução: as questões 62 e 63 referem-se à figura abaixo. 
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62. Com base nas informações constantes nas três pirâmides 
etárias da população brasileira, assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na 
ordem em que aparecem. 

 A taxa de crescimento populacional brasileiro deve _____, 
considerando-se o estreitamento _____ da pirâmide. 
a) diminuir - do topo  
b) diminuir - da base  
c) aumentar - da base    
d) aumentar - do topo  

 e) estabilizar - da base 
 
63. Os dados da figura indicam, com relação ao número total de 
brasileiros, a projeção de que a população brasileira 

 a) diminuirá, visto que a base da pirâmide tende a diminuir. 
 b) aumentará, uma vez que a taxa de crescimento aumenta. 
 c) diminuirá, pois a área total da pirâmide aumenta. 
 d) aumentará, embora a taxa de crescimento diminua. 
 e) diminuirá, visto que a base da pirâmide tende a aumentar. 

64. Sobre o processo de urbanização brasileiro recente, é correto 
afirmar que 

 a) a concentração das grandes indústrias nas áreas centrais das 

cidades tem aumentado, intensificando-se, com isso, o processo 
de verticalização em suas áreas periféricas. 

 b) as grandes metrópoles têm investido intensamente em áreas 
de lazer, criando a cidade informal. 

 c) diretrizes gerais para a política urbana e a execução de 
políticas municipais de desenvolvimento urbano são 
estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, criado em 2001. 
d) as redes urbanas, com o acelerado processo de urbanização 
nas últimas décadas, vêm sendo substituídas pelos centros sub-
regionais locais. 

 e) as metrópoles nacionais e regionais desaparecem da 
hierarquia urbana, dando lugar às metrópoles locais, devido ao 
processo de globalização e ao surgimento de muitos tecnopólos. 

 
65. Sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as 
seguintes afirmações. 

 I – A partir de 1930, começa um importante projeto de criação de 
infra-estrutura para o desenvolvimento do parque industrial. 

 II – A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo 
de estatização das indústrias na Região Sudeste. 

 III – A partir de 1964, amplia-se o parque industrial para atender 
à demanda da modernização da agricultura. 

 Quais estão corretas? 
 a) Apenas I. b) Apenas II.              
 c) Apenas III. d) Apenas I e Ill.              
 e) Apenas II e III. 

 
66. Observe a tabela abaixo. 
 

País Área (km2) População (hab.) 

1 9.976.139 31.510.000 

2 30.519 10.318.000 

3 7.713.364 19.731.000 

4 9.363.520 294.043.000 

5 377.801 127.654.000 

 
Com base nos dados desta tabela, assinale a alternativa que 
completa corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na 
ordem em que aparecem. 
 
O número _____ identifica na tabela _____, país considerado 
_____. 
a) 1, o Brasil, muito populoso. 
b) 2, o Canadá, muito povoado. 
c) 3, a Rússia, pouco populoso. 
d) 4, a Austrália, pouco povoado. 
e) 5, o Japão, muito povoado. 
 
67. Observe a figura abaixo. 
 

 
 
Esta representação gráfica denomina-se anamorfose, isto é, 
trata-se de um planisfério no qual as áreas dos países possuem 
tamanho proporcional à variável ou dado que se pretende 
mostrar. A variável ou dado considerado nessa anamorfose da 
figura acima corresponde aos países de maior 
a) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
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b) Produto Interno Bruto (PIB). 
c) contingente populacional. 
d) biodiversidade. 
e) potencial hídrico. 
 
68. Observe o mapa abaixo, que representa as principais regiões 
industriais do mundo. Considere as seguintes afirmações a 
respeito da industrialização mundial. 

 
 
I – No século XX, entre os principais fatores locacionais das 
regiões industriais estão a existência de um mercado consumidor 
e a presença de telecomunicações. 
II – Os países do Primeiro Mundo foram os pioneiros no processo 
de industrialização e continuam líderes pela quantidade e 
qualidade de suas indústrias. 
III - As novas regiões industriais são representadas por 
indústrias de informações ou biotecnologias e coincidem, em 
parte, com as velhas regiões industriais, tais como Paris, Londres 
e Milão. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II.         
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.              
e) I, II e III. 
69. Considere as afirmações abaixo sobre as relações 
econômicas internacionais no mundo atual. 
I - A compra e venda rápida de ações de instituições estrangeiras 
é considerada um investimento produtivo, pois auxilia a 
instalação de novas empresas no país que recebeu o 
investimento. 
II -  Os investimentos internacionais cresceram muito desde a 
década de 1980, e o valor do comércio mundial (exportações e 
importações) ainda é maior que o valor dos investimentos 
internacionais. 
III - Os países que possuíam as maiores dívidas 
externas em 2004 eram os Estados Unidos (300 
bilhões de dólares), o Brasil (230 bilhões), o Canadá (220 
bilhões) e a China (168 bilhões). 

 Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II.                
c) Apenas IlI. d) Apenas I e III.             
e) Apenas II e III. 
 
70. Em relação à China atual, considere as seguintes afirmações. 
I – Na região da faixa costeira da China, predomina uma 
economia de mercado com intenso desenvolvimento industrial, 
diferentemente do interior do país, onde predomina a economia 
planificada com pequeno crescimento econômico. 
II – O intenso crescimento econômico chinês, notadamente no 
setor industrial, vem proporcionando uma diminuição das 
desigualdades sociais do país, sobretudo nos níveis de renda e 
consumo. 
III – Na China, a renda per capita é baixa (960 dólares), a 

população de cerca de 1,3 bilhão de habitantes vive, em sua 
maioria, no espaço rural e compreende um elevado número de 
pessoas subnutridas (140 milhões). 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                  b) Apenas II.              
c) Apenas I e II. d) Apenas I e III.           
e) I, II e III 
 
71. Em meados de 2006, o Oriente Médio voltou a despertar a 
atenção mundial devido ao conflito libanês-israelense, no qual o 
grupo Hezbollah teve atuação destacada. Sobre esse grupo 
extremista islâmico, são feitas as seguintes afirmações. 
I – Sua base principal está instalada na Faixa de Gaza e na 
Cisjordânia, territórios palestinos, de onde parte a maioria dos 
bombardeios aéreos direcionados contra alvos israelenses. 
II – Ele conta com o apoio político e financeiro do Irã e da Síria, 
inimigos históricos de Israel. 
III – Esse grupo radical xiita conquistou algumas cadeiras nas 
últimas eleições legislativas e, dessa maneira, conseguiu 
representação no Parlamento libanês. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas II. b) Apenas III.       c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III.              e) I, II e III. 
 
72. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes à urbanização e à formação das cidades. 
( ) As cidades de Nova Iorque, Tóquio e Londres são chamadas 
de cidades globais, pois influenciam a economia mundial e 
possuem os principais centros financeiros do globo. 
( ) A área metropolitana de São Paulo é formada pela 
conurbação do município de São Paulo com Santo André, São 
Caetano do Sul e Diadema, entre outros. 
( ) Na região nordeste dos Estados Unidos, localizam-se as 
cidades de Boston, Los Angeles, São Francisco e Washington, 
que constituem a primeira megalópole mundial. 
( ) As megacidades são aglomerados urbanos com mais de 10 
milhões de habitantes, tais como o Rio de Janeiro, a Cidade do 
México, Cairo, Calcutá e Tóquio. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) F, V, V, F.           b) V, V, F, V.           
c) V, F, V, F.  d) F, F, V, V.     e) F, V, F, F. 
 
73. Leia o texto abaixo. 
Na região dos oito municípios que possuem jazidas minerais, 
está implantada uma nova visão sobre o destino das pedras 
Trata-se de uma tentativa para agregar mais valor final às pedras 
preciosas extraídas: procede-se a sua transformação na própria 
região e com isso se evita a venda de geodos em forma bruta 
para fora do Estado. (Adaptado de: RS - Os desafios do 
desenvolvimento. Correio do Povo Especial, 22 jun. 2006.) 
Esse texto descreve uma importante atividade que movimenta a 
economia dos municípios gaúchos de 
a) Iraí e Frederico Westphalen. 
b) Quaraí e Santana do Livramento. 
c) Rosário do Sul e São Gabriel. 
d) Rio Pardo e Venâncio Aires 
e) Santo Ângelo e São Miguel das Missões 
 
74. As primeiras lavouras mecanizadas no estado do Rio Grande 
do Sul, que datam do começo do século XX e que permanecem 
economicamente importantes para o estado, são as de 
a) arroz e milho.          b) arroz e soja.           
c) trigo e soja. d) soja e milho.            
e) arroz e trigo. 
 
75. Observe a mapa abaixo. Considere os seguintes 
compartimentos de relevo. 
 
1 – Planalto da Bacia do Paraná, com campos no topo. 
2 – Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, com vales férteis. 
3 - Planalto Sul-Rio-Grandense, com relevo colinoso. 
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Os três compartimentos de relevo cortados no mapa pelo 
segmento de reta de A para B, nesta ordem, são 
a) 1, 2, 3. b) 3, 2, 1.   c) 1, 3, 2. d) 2, 1, 3.  e) 2, 3, 1. 
 

 
 

 
 

 
 
51. Observe o mapa abaixo, em que estão destacados o Distrito 
Federal e os dez estados brasileiros que sofreram alteração de 
horário a partir de outubro de 2007. 

 
 
Essa alteração de horário, conhecida como "horário de verão", 
visa a uma economia de energia em regiões em que o 
aproveitamento da luz solar nesta época do ano é maior. Esse 
aumento da luminosidade se verifica nas regiões em que 
a) a latitude é maior. 
b) a latitude é menor. 
c) a longitude é maior a oeste. 
d) a longitude é maior a leste. 
e) a latitude é menor e a longitude é maior a oeste. 
 
52. Um avião parte de São Paulo às 23 horas, horário local, com 
destino a Madri, e chega ao seu destino às 13 horas do dia 
seguinte, também horário locai. 
Como o tempo de viagem é de 10 horas e no local de chegada 
vigora o "horário de verão", que adianta o relógio em uma hora, o 
avião, no seu retorno, partindo às 12 horas de Madri (horário 
local), chegará a São Paulo (horário local) às 
a) 17 horas.            b) 18 horas.                
c) 19 horas.  d) 20 horas.            
e) 22 horas. 
 
53. Assinale a alternativa que apresenta quatro fenômenos 
naturais que podem ser associados à elevação da temperatura 
média do planeta. 
a) enchente - furacão - seca - vulcanismo 
b) ciclone - enchente - terremoto - vulcanismo 
c) ciclone - elevação do nível dos mares – furacão - seca 
d) ciclone - enchente - seca - terremoto 

e) ciclone - elevação do nível dos mares – furacão - vulcanismo 
 
54. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que 
estabelece compromissos para a redução da emissão dos gases 
que provocam o efeito estufa, considerados como a principal 
causa do aquecimento global.  
 
Os países signatários terão que colocar em prática ações para 
reduzir a emissão desses gases entre 2008 e 2012. 
Considere as seguintes ações. 
1 - reformar os setores de energia e transportes 
2 - promover o uso de fontes energéticas renováveis 
3 - eliminar mecanismos financeiros e de mercado 
inapropriados aos fins do Protocolo 
4 - limitar as emissões de metano no gerenciamento 
de resíduos e dos sistemas energéticos 
5 - proteger florestas e outros sumidouros de 
carbono 
Quais constituem ações propostas pelo Protocolo de Kyoto? 
a) Apenas 1 e 2.           b) Apenas 1 e 5.      
c) Apenas 4 e 5. d) Apenas 2, 4 e 5.       
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
55. No Brasil, o fenômeno El Nino provoca o desvio da massa de 
ar equatorial continental, úmida, que se forma sobre a Amazônia, 
para o sul do país. As conseqüências do El Nino no território 
brasileiro são 
a) enchentes no Brasil Meridional e seca no extremo sul do país. 
b) secas no Brasil Meridional e enchentes no extremo sul do 
país. 
c) enchentes no Brasil Meridional e secas no sertão nordestino e 
no extremo norte do país. 
d) enchentes no sudeste do Brasil, em decorrência de invernos 
rigorosos no sul do país. 
e) enchentes no sudeste do Brasil e secas no extremo sul do 
país. 
 
56. Climogramas são gráficos que representam as variações das 
temperaturas (°c) e das precipitações (mm) médias de um local 
ao longo do ano. Observe os climogramas abaixo, que 
representam diferentes tipos de climas. 
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Assinale a alternativa que indica os climas representados nos 
climogramas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 
a) subtropical úmido - equatorial úmido - tropical árido -  tropical 
semi-úmido 
b) tropical semi-úmido - subtropical úmido - tropical árido - 
equatorial úmido 
c) tropical árido - subtropical úmido - tropical semi-úmido - 
equatorial úmido 
d) equatorial úmido - tropical semi-úmido - subtropical úmido   - 
tropical árido 
e) tropical semi-úmido - equatorial úmido - tropical árido - 
subtropical úmido 
 
57. Considere as afirmações abaixo, relacionadas às calotas 
polares. 
I - As duas calotas polares recobrem superfícies continentais. 
II - Banquisas são placas de gelo polar formadas pelo 
congelamento de águas superficiais. 
III- Icebergs são blocos de gelo de água doce provenientes de 
glaciares, que se deslocam correntes marítimas. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                b) Apenas II.          
c) Apenas Ie III. d) Apenas II e III.        
e) I, II e III. 
 
58. A erosão acarreta perda do solo, degrada as paisagens e 
causa assoreamento dos rios e represas. 
Assinale a alternativa correta sobre práticas para evitar 
problemas de erosão. 
 
a) O cultivo em áreas mais planas diminui a velocidade de 
escoamento, o que facilita a ocorrência de processos erosivos. 
b) As práticas que auxiliam no escoamento superficial das águas 
impedem a ocorrência de ravinas e voçorocas, e, portanto, a 

erosão dos solos. 
c) O cultivo em terraços, associado a uma maior velocidade de 
escoamento superficial, favorece a cobertura dos solos pela 
vegetação. 
d) A não-exposição dos solos às intempéries e a adoção de 
medidas que reduzam a velocidade de escoamento superficial 
das águas diminuem a erosão. 
e) O cultivo em terraços, seguido de curvas de nível, ocasiona 
maior velocidade de escoamento superficial. 
 
59. Mesmo divergindo sobre as causas do fenômeno, a 
comunidade científica é unânime: o Ártico está derretendo. Um 
conjunto de Estados vê no aquecimento global um caminho para 
transformar 
0 Pólo Norte, vislumbrando as enormes riquezas que poderão 
emergir das profundezas. 
Em relação aos interesses geopolíticos naquela região, 
considere as seguintes afirmações. 
I - A possibilidade de exploração econômica do 
Ártico reativa a disputa entre Estados Unidos e Rússia pelas 
profundezas do oceano gelado. 
II - O desaparecimento das geleiras permitirá a exploração de 
minérios (diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco) hoje 
inacessíveis. 
III-O derretimento do gelo abre caminho para transformar o Pólo 
Norte numa enorme bacia petrolífera e numa rota marítima 
internacional. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas III.         
c) Apenas I e II. d) Apenas II e III.         
e) I, II e III 
 
60. Uma das áreas marítimas, de tensão do Oriente Médio liga o 
Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Por situar-se junto ao litoral do 
Irã, passa por ali boa parte do petróleo que abastece o Ocidente. 
Essa passagem é o 
a) Estreito de Ormuz. 
b) Estreito de Bab el Mandeb. 
c) Canal de Suez. 
d) Estreito de Bósforo. 
e) Estreito de Gibraltar. 
 
61. Países como a Argentina, o Brasil e o México tiveram 
acelerado crescimento econômico nas décadas de 1950, 1960 e 
1970. No Brasil, durante o chamado "milagre econômico", o 
crescimento econômico anual chegou a ultrapassar os 10%. 
Assinale a alternativa correta em relação aos fatores que 
impulsionaram a economia desses países. 
a) A crescente produção de petróleo, principalmente no Brasil e 
na Argentina, para fazer frente à crise mundial do petróleo 
ocorrida na década de 1960. 
b) A crescente crise monetária americana e a necessidade dos 
investidores de colocarem o dinheiro em países com estabilidade 
econômica. 
c) O pagamento de boa parte de suas dívidas internas, tanto pelo 
Brasil quanto pelo México, graças a investimentos no processo 
produtivo industrial. 
d) O crescimento da poupança e da tecnologia estrangeira, em 
virtude da abundância de dinheiro no mercado internacional. 
e) A possibilidade de desenvolvimento e de investimento nesses 
países, em virtude da crise mundial do petróleo. 
 
62. Quanto  aos  tipos  de  integração  econômica, considere as 
seguintes afirmações. 
I - A   zona   de   livre   comércio   permite   a 
padronização das tarifas para itens comercializados por países 
que não pertencem ao mesmo bloco. 
II - A união aduaneira impulsiona a circulação de 
bens com taxas alfandegárias reduzidas ou diferenciadas. 
III - O mercado comum favorece a livre circulação 
comercial, financeira, de pessoas e de serviços. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.               b) Apenas III.            
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c) Apenas I e II. d) Apenas I e III.        
e) Apenas II e III. 
 
63. Com mais de 300.000 queimadas e nuvens de fumaça 
cobrindo milhões de quilômetros quadrados, detectadas 
anualmente através de satélites, o Brasil ocupa o 5o lugar entre 
os países poluidores. O país devasta, em média, cerca de 15.000 
km2 de florestas naturais por ano. O mapa a seguir mostra os 
focos de queimadas no Brasil. 
 

 
 
Assinale a alternativa correta, com relação a esses focos de 
queimadas. 
a) Eles são detectados pelo satélite a partir da energia refletida 
pelo calor das queimadas. 
b) Eles estão localizados predominantemente em áreas de 
garimpo, em terras indígenas e em regiões de queima das 
pastagens. 
c) Eles estão localizados predominantemente no cinturão de 
desmatamento. 
d) Os focos de calor localizados em São Paulo devem-se 
principalmente à grande atividade industrial. 
e) Eles quase não ocorrem no sul do Brasil em razão de haver aí 
uma estação de inverno prolongada. 
64. Considere as seguintes afirmações, a respeito da descoberta 
de uma nova reserva de petróleo em territorio brasileiro ocorrida 
no segundo semestre de 2007. 
I - Essa descoberta fará com que o Brasil alcance a auto-
suficiencia em petróleo em 2008. 
II - Essa reserva se localiza na área de Tupi, na Bacia de 
Campos, no Rio de Janeiro. 
III - Essa reserva fará do Brasil um integrante do seleto grupo 
detentor das dez maiores reservas de petróleo do planeta. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.              b) Apenas II.               
c) Apenas III. d) Apenas le II.         
e) Apenas II e III. 
 
65. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
Chama-se ........ o ecossistema que atingiu certo grau de 
adaptação às condições ambientais de uma área. São exemplos 
desse conjunto de combinações, na porção oriental do Planalto 
Central brasileiro,........e, no sul do país,......... 
a) bioma - os mares de morros - os campos 
b) unidade de conservação - a caatinga - as araucárias 
c) bioma - o cerrado - a restinga 
d) unidade de conservação - a mata atlântica -os campos 
e) domínio morfoclimático - os mares de morros - a mata atlântica 

 
66. Assinale a alternativa correta, quanto à matriz energética 
brasileira. 
a) O sistema elétrico brasileiro apresenta como particularidade 
linhas de transmissão de pequenas extensões e um parque 
produtor de geração predominantemente termelétrica. 
b) O mercado consumidor de eletricidade concentra-se nas 
regiões Nordeste e Sudeste, mais industrializadas e com índices 
de expansão bem superiores ao PIB. 
c) A região Norte é atendida de forma intensiva por pequenas 
centrais geradoras, a maioria usinas termelétricas. 
d) O consumo de energia elétrica apresenta índices de expansão 
superiores ao PIB, fruto do crescimento populacional, do 
aumento da oferta de energia e da modernização da economia. 
e) As fontes renováveis de energia são responsáveis por 80% da 
energia consumida no Brasil. 
 
67. Observe a tabela abaixo, que apresenta a razão de sexo da 
população idosa no Brasil. 
 

 
Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa correta. 
a) Mantendo-se as esperadas ampliações da expectativa de vida 
da população brasileira e o significativo diferencial de 
mortalidade por sexo, pode-se esperar uma crescente 
feminização do envelhecimento populacional. 
b) Mantendo-se o baixo diferencial de mortalidade por sexo, 
pode-se esperar uma crescente feminização do envelhecimento 
populacional. 
c) A expectativa de uma crescente feminização do 
envelhecimento populacional está relacionada com um baixo 
diferencial de mortalidade por sexo. 
d) O contingente de mulheres, que em 1950 era 5% maior que o 
dos homens, deverá ser 15% maior que o dos homens em 2050. 
e) O crescente desequilíbrio na expectativa de vida entre homens 
e mulheres está relacionado com o acentuado processo 
migratório, da região Nordeste para a fronteira oeste do Brasil, 
ocorrido no século XX. 
 
68. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. O Brasil 
destaca-se como um país agrícola, desde a introdução _____, 
que se originou durante a expansão colonial européia e que teve 
como um dos produtos para exportação _____ já a pequena 
produção familiar é mais conhecida pela produção de _____. 
Todavia, o país ainda depende da importação de _____, devido 
ao seu alto consumo por costume alimentar. 
a) da monocultura comercial - a borracha -hortigranjeiros - arroz 
b) da policultura empresarial - o cacau - milho - café 
c) da plantation comercial - a cana-de-açúcar -feijão - trigo 
d) das lavouras permanentes - o algodão -mandioca - laranja 
e) das lavouras temporárias - a madeira nobre -beterraba - 
cevada 
 
69. Em relação às transformações regionais havidas com a 
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expansão da agricultura mecanizada para o Centro e Norte do 
Brasil, considere as seguintes afirmações. 
I - A divisão do estado do Mato Grosso em Sul e Norte na 
década de 1950 resultou da expansão da lavoura de soja. 
II - A divisão do estado de Goiás em Goiás e Tocantins na 
década de 1960 resultou na construção da "novacap". 
III- A divisão do estado de Goiás em Goiás e Tocantins resultou 
na inclusão deste último dentro dos limites da Amazônia Legal. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I,                 b) Apenas II.             
c) Apenas III. d) Apenas II e III.         
e) I, II e III. 

 
70. Observe os dois anagramas abaixo. 
 
O tamanho relativo dos países nos anagramas 1 e 2 está 
associado, respectivamente, 
a) à dinâmica de exportações e à disponibilidade de florestas. 
b) às economias nacionais e à disponibilidade de florestas. 
c) à disponibilidade de petróleo e à disponibilidade de água. 
d) à disponibilidade de petróleo e à dinâmica de exportações. 
e) às economias nacionais e à disponibilidade de água. 
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71. Em uma pesquisa realizada nos Campos de Cima da Serra, 
no planalto gaúcho, verificou-se que alguns produtores, na época 
do inverno, conduziam seus rebanhos para os vales em busca de 
pastagem e de abrigo contra o vento frio da estação, retornando 
na primavera para as áreas de campo aberto. 
Esse tipo de deslocamento humano que se movimenta em 
função de variações climáticas sazonais denomina-se 
a) migração pendular.   b) transumância.        
c) emigração. d) imigração.                     
e) êxodo rural. 
 
72. Cada vez mais, países como o Brasil, que buscam se inserir 
na economia globalizada, empenham-se em atrair investimentos 
produtivos estrangeiros, que geram riquezas e estimulam o 
crescimento econômico. Ao mesmo tempo, economias mais 
desenvolvidas impõem uma série de barreiras protecionistas aos 
fluxos de circulação de mercadorias. 
Assinale a alternativa que identifica a função das barreiras 
protecionistas. 
a) Aumentar a porcentagem do patrimônio no exterior sobre o 
patrimônio local. 
b) Dificultar o investimento em capital produtivo, uma vez que 
elas impedem a circulação de mercadorias. 
c) Baixar os impostos de importação, tornando o produto 
estrangeiro inviável no mercado. 
d) Proteger o mercado interno da concorrência estrangeira. 
e) Dificultar os fluxos de capitais produtivos, conhecidos como 
investimentos estrangeiros. 
 
73. Os freqüentes congestionamentos da BR116 no trecho que 
liga Porto Alegre aos municípios da porção norte da Região 
Metropolitana devem-se 
a) ao processo de conurbação urbana. 
b) ao   sítio   urbano   acidentado   da   região metropolitana. 
c) às características da rede urbana. 
d) à junção de duas metrópoles. 
e) à dimensão urbana da megalópole gaúcha. 
 
74. Observe o mapa do Rio Grande do Sul, abaixo. 
 

 
 
 
 
Neste mapa, as manchas escuras representam sítios de 
exploração de 
a) pedras preciosas.      b) xisto.                        
c) carvão.  d) minério de ouro.           
e) minério de cobre. 

75. Em relação ao Zoneamento Ambiental para Atividades de 
Silvicultura no estado do Rio Grande do Sul, considere as 
seguintes afirmações. 
I - Ele analisa a possibilidade de inserção da 
silvicultura no estado. 
II - Ele foi criado para avaliar o impacto ambiental 
do plantio de florestas exóticas e tornar obrigatório o 
licenciamento ambiental dessa atividade. 
III - Ele contribuiu para regulamentar o desenvolvimento da 
silvicultura, atividade de lavoura comercial arbórea. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                   b) Apenas I e II.          
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.           
e) I, II e III. 
 

 
 

 
 

 
51. As Olimpíadas na China levaram os brasileiros a se deparar 
com a questão do fuso horário. A China, situada na porção 
oriental do planeta, apresenta uma diferença de fuso horário de 
11 horas em relação a nosso país. Assim, um evento que ocorreu 
às 15 horas em uma cidade na China (horário local) pôde ser 
visto, em transmissão simultânea, em uma cidade no Brasil 
(horário de Brasília) às 
(A) 4 horas do dia anterior 
(B) 4 horas do mesmo dia. 
(C) 14 horas do mesmo dia. 
(D) 2 horas do dia seguinte. 
(E) 16 horas do dia seguinte. 
 
52. Considere as afirmações abaixo sobre escala. 
I – Sabendo-se que a distância real entre duas cidades é de 64 
km num mapa em escala 1:500.000 essa distância é de 1.28 cm. 
II – Se a distância entre Porto Alegre e Osório, via auto-estrada é 
de aproximadamente 96 km, ela terá 9,6 cm num mapa em 
escala 1:1.000.000. 
III – A escala adequada para representar um empreendimento 
imobiliário de 100 m de frente e 300 m de fundo em uma folha de 
tamanho A4 (21,0 x 29,7 cm) é 1:50. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e II 
(E) I, II e III. 
 
Instrução: as questões 53 a 55 referem-se ao texto abaixo. 
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53. A respeito do clima predominante no Rio Grande do Sul, a 
variação entre as características das diferentes estações do ano 
de que fala o texto é típica de um clima 
(A) temperado semi-úmido. 
(B) subtropical semi-úmido. 
(C) tropical úmido 
(D) subtropical úmido. 
(E) temperado litorâneo úmido. 
 
54. A gênese das chuvas predominantes de que trata o texto e o 
tipo de nuvem que provoca chuvas em grande quantidade são, 
respectivamente, 
(A) frontal e cúmulos-nimbos. 
(B) convectiva e cirros. 
(C) orográfica e nimbos. 
(D) frontal e estratos. 
(E) convectiva e cúmulos-nimbos. 
 
55. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem: “As sombras 
alongadas e a coloração do céu a que o autor faz referência se 
devem ao grau de _____ e à proximidade do _____.” 
(A) latitude / solstício de inverno 
(B) longitude / equinócio 
(C) latitude / solstício de verão 
(D) longitude / solstício de inverno 
(E) latitude / equinócio 
 
56. Assinale a alternativa que apresenta duas áreas do Rio 
Grande do Sul localizadas, respectivamente, no bioma Pampa e 
no bioma Mata Atlântica. 
(A) Itaimbezinho / Reserva Biológica Ibirapuitã 
(B) Barragem do Passo Real / Reserva Biológica da Serra Geral 
(C) Lagoa do Peixe / Estação Ecológica do Taim 
(D) Parque Eólico de Osório / Parque Estadual do Espinilho 
(E) Areais de Alegrete / Reserva Biológica da Serra Geral 
 
57. As formas das encostas na paisagem definem o tipo de 
escoamento das águas pluviais. Observe as figuras abaixo, que 
representam encostas com formas côncavas e convexas. 

 

 
                       (3)                                                  (4) 
 
Em relação a essas figuras, é correto afirmar que 
(A) em 1 e 2, o fluxo de água tende a ser divergente. 
(B) em 1 e 4, o fluxo da água tende a ser mais erosivo. 
(C) em 1 e 4, as encostas são de contorno convexo e são 
geralmente coletoras de água. 
(D) em 2 e 3, as encostas são de contorno côncavo e são 
geralmente distribuidoras de água. 
(E) em 2 e 3, o fluxo da água tende a concentrar o material da 
erosão transportado. 
58. A estátua do Cristo Redentor, localizada na cidade do Rio de 
Janeiro, foi eleita recentemente uma das Sete Novas Maravilhas 
do Mundo. No entanto, o que mais atrai os turistas é a bela 
paisagem que pode daí ser apreciada, como se vê na figura 
abaixo. 

 
Em relação aos morros observados na paisagem, são feitas as 
seguintes afirmações. 
I – Esse domínio de mares de morros é resultado da modelagem 
dos dobramentos cristalinos pré-cambrianos. 
II – A floresta úmida conhecida como Mata Atlântica já foi 
predominante nesses morros. 
III – Esses morros são constituídos de rochas sedimentares. 
Quais estão corretas 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas I e III 
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 
 
59. Considere as afirmações abaixo, relacionadas ao Pantanal 
Mato-Grossense. 
I – Constitui um relevo residual do Alto Paraguai. 
II – Está sujeito a inundações temporárias. 
III – Não permite o desenvolvimento de atividades agrícolas. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 
 
60. Habitantes de cidades como São Paulo, Brasília e Curitiba 
sentem os reflexos de terremotos ocorridos nos Andes. Assinale 
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a alternativa que apresenta a combinação de fatores que gera 
essa percepção. 
(A) altura e orientação preferencial dos prédios; geologia da área. 
(B) localização dessas cidades sobre cinturão orogenético; 
propagação de ondas sísmicas. 
(C) aquecimento global; sismos localizados em profundidade 
inferior a 10 km. 
(D) altura e orientação preferencial dos prédios; localização 
dessas cidades sobre cinturão orogenético. 
(E) sismos localizados em profundidade inferior a 10 km; 
geologia da área. 
 
61. Observe a figura abaixo, que apresenta seis áreas da 
América Latina cujo clima sofre os efeitos do fenômeno El Niño. 

 
Adaptado de: Secretaria Geral da Comunidade Andina, 2008. 

 
Considere as afirmações que seguem, relacionadas a este tema. 
I – Nas áreas 1, 2 e 3 o El Niño provoca episódios de seca. 
II – Nas áreas 4 e 5 o El Niño provoca baixas temperaturas. 
III – Nas áreas 5 e 6, o El Nino provoca chuvas abundantes. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.  (B) Apenas II.  
(C) Apenas III. (D) Apenas II e III. 
(E) I, lI e III. 
 
62. Considere as seguintes afirmações sobre a energia 
produzida em Itaipu, cuja distribuição é regulada pelo Tratado de 
Itaipu. 
I – Brasil e Paraguai têm, cada um, direito a 50% da energia 
produzida pela usina. 
II – Atualmente, o Paraguai satisfaz 90% de sua demanda com 
aproximadamente 5% da parcela de energia a que tem direito. 
III – O Paraguai vende a energia não consumida, da parcela a 
que tem direito, obrigatoriamente ao Brasil, a preço de custo. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

63. Considere as afirmações abaixo, relacionadas às demandas 
energéticas, atuais e futuras, de países da Ásia e dos Estados 
Unidos. 
I – A China e a índia disputam com os Estados Unidos e a Rússia 
o petróleo do Mar Cáspio e as alternativas de escoamento desse 
produto. 
II – Mantidas as atuais taxas de crescimento de suas economias, 
até 2020 a China deverá aumentar em 150% o seu consumo 
energético, e a Índia, em 100%. 
III – Sob forte estímulo dos Estados Unidos, países asiáticos têm 
se aproximado do Irã para garantir seu abastecimento 
energético. 
Quais estão corretas? 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 
 
64. Observe a tabela abaixo, que apresenta o percentual do 
pessoal ocupado na indústria e o Valor de Transformação 
Industrial (VTI) nas diferentes regiões do Brasil no intervalo entre 
1985 e 2000. 
 

 
Adaptado de: IBGE 2000. 

 
Assinale a alternativa correta em relação aos dados 
apresentados na tabela. 
(A) A diminuição do VTI nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste 
está relacionada a redistribuição da atividade industrial no Brasil. 
(B) No intervalo em questão, houve estagnação da atividade 
industrial no país 
(C) As regiões Sudeste e Nordeste foram as únicas a apresentar 
diminuição do percentual do pessoal ocupado na indústria.  
(D) A estagnação do percentual do pessoal ocupado na indústria, 
observada em algumas regiões, está relacionada à concentração 
da atividade industrial no país. 
(E) A diminuição do percentual do pessoal ocupado e do VTI no 
Sudeste está associada à redistribuição espacial da atividade 
industrial no Brasil. 
 
65. Observe as figuras abaixo, exemplos da mobilidade espacial 
de uma atividade agrícola no Brasil no intervalo entre 1977 e 
2004. 
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Adaptado de: THÉRY, Hervé. Padrão de uso e ocupação do 

território e suas principais tendências de transformação, 2006. 
Disponível em: www.integracao.gov.br. Acesso em: 15 julho 

2008. 
 
Assinale a atividade agrícola cuja mobilidade espacial está 
representada nessas figuras. 
(A) criação de bovinos. 
(B) cultivo de café. 
(C) cultivo de soja. 
(D) cultivo de cana-de-açúcar. 
(E) cultivo de milho. 
 
66. Observe as figuras abaixo, que representam a densidade de 
bovinos por km2 de área territorial, período entre 1977 e 2001. 

http://www.integracao.gov.br/
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Adaptado de: THÉRY, Hervé. Padrão do uso e ocupação do 

território e suas principais tendências de transformação, 2006. 
Disponível em: www.integracao.gov.br. Acesso em: 15 julho 

2008. 
 
Considere as seguintes afirmações com respeito a essas figuras: 
 I – Houve um aumento na densidade de bovinos por km2 no 
estado de Rondônia e no entorno da Floresta Amazônica. 
II – O aumento da densidade de bovinos representa a retração 
da fronteira agrícola na região Norte. 
III – O aumento do número de pontos de densidade permite 
concluir que houve aumento no número total de bovinos no 
rebanho brasileiro. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. (B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. (D) Apenas l e III. 
(E) Apenas II e III. 
 
67. A figura abaixo apresenta macrorregiões geoeconômicas 
propostas pelo IBGE. 

 
Considere as seguintes afirmações sobre esse tema. 
I – Os critérios que subjazem a essa divisão são basicamente, o 
geológico, o geomorfológico e o administrativo. 
II – A Amazônia se destaca pela forte presença da agroindústria 
exportadora. 
III – O Centro-Sul se distingue das outras macrorregiões pelo 
grau de modernização dos espaços agrícolas.  
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 
68. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem: “Em 
situações de grandes guerras,  deve-se considerar que elas 
provocam _____ da _____ e, indiretamente, _____ da 
fecundidade, em razão da ausência dos homens, a serviço dos 
exércitos.” 
(A) diminuição / mortalidade / aumento 
(B) aumento / natalidade / queda 
(C) diminuição / mortalidade / queda 
(D) aumento / mortalidade / queda 
(E) diminuição / natalidade/ aumento 
 
69. Considere as seguintes afirmações a respeito da população 
da China. 
I – A China apresenta a maior taxa de crescimento populacional 
do mundo. 
II – A China é um país que tem áreas de grande densidade 
populacional. 
III – A população da China é bem distribuída pelo seu território 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
70. Os principais itens da pauta de importação do Rio Grande do 
Sul são 
(A) automóveis, trigo, fumo, carnes de ave. 
(B) óleos, produtos químicos e minerais, fumo, carnes de ave. 
(C) automóveis, fertilizantes, trigo, soja, arroz. 
(D) combustíveis, fertilizantes, trigo, soja. 

http://www.integracao.gov.br/
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(E) combustíveis, óleos, produtos químicos e minerais, 
automóveis. 
 
71. Assinale a alternativa correta sobre a formação dos blocos 
econômicos no século XX. 
(A) A criação do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) em 
1947 representou um atraso nas relações internacionais, 
superado apenas em 1995 com a criação da OMC (Organização 
Mundial do Comércio). 
(B) O ALCA (Acordo de Livre Comércio entre as Américas) foi 
criado em para fortalecer a economia da abrangendo todos os 
países latino-americanos. 
(C) A União Européia, fundada em 1991, visava à criação de 
uma moeda única, o euro, para facilitar as transações comerciais 
entre os países-membros. 
(D) O NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), que 
entrou em vigor em 1994, abrange o Canadá, os Estados Unidos 
e o México e visa a livre circulação de mercadorias e 
trabalhadores entre os países-membros. 
(E) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de 
Assunção, em 1991, visando a uma    aliança comercial. 
 
72. Considere as seguintes afirmações, relativas às 
transformações decorrentes do processo de mundialização do 
capital. 
I – O chamado Estado Mínimo prega a desregulamentação do 
Estado e a mínima intervenção deste na economia, a fim de que 
ele disponibilize seus recursos para programas de alimentação, 
saúde, educação, habitação, entre outros. 
II – As novas formas do produção industrial levaram à 
modificação da estrutura portuária,adaptando-a a      navios de 
menor capacidade de carga, e à terceirização na contratação de 
trabalho. 
III – As empresas passaram a decidir sua localização mediante 
avaliação de um quadro de vantagens comparativas, o que 
tornou a participação dos municípios decisiva na política de 
incentivos fiscais 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
73. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do texto abaixo, na ordem em que aparecem: “A maior parte das 
áreas indígenas do Brasil está na chamada Amazônia Legal. A 
reserva Raposa Serra do Sol, onde têm ocorrido conflitos de 
terras entre comunidades indígenas e produtores rurais, esta 
localizada no estado _____, fazendo fronteira _____. 
(A) de Rondônia / com a Guiana e a Colômbia. 
(B) de Rondônia . apenas com a Venezuela. 
(C) de Roraima . com a Colômbia e a Venezuela. 
(D) de Roraima / com a Guiana e a Venezuela. 
(E) do Pará / apenas com a Guiana. 
 
74. Considere as seguintes afirmações, relativas à região do 
Cáucaso, onde recentemente houve um conflito militar. 
I – A invasão da Ossétia do Sul pela Geórgia levou a uma 
resposta imediata da Rússia, devido à posição pró-Estados 
Unidos e pró-OTAN do governo georgiano. 
II – A Geórgia é um dos principais fornecedores de petróleo para 
a Rússia. 
III – O território da Geórgia é atravessado por um importante 
oleoduto. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III.  

(E) I, II e III. 
 
75. Considere as seguintes afirmações, referentes à geopolítica 
brasileira em relação aos países latino-americanos. 
I – A presença do Brasil nos setores da indústria, construção civil 
e agronegócio nos países vizinhos resulta do crescente processo 
de industrialização e mecanização do campo. 
II – A forte presença de multinacionais brasileiras, estatais ou de 
capital privado, nos países vizinhos tem gerado conflitos com 
populações locais. 
III – A diplomacia brasileira adota a política de intervir com rigor 
nos países vizinhos, e se necessário com força, sempre que os 
interesses brasileiros são lesados. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas II.         (B) Apenas III.   (C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III.   (E) I, II, e III. 

 

 

 
51. Ainda é 31 de dezembro no Brasil quando a televisão noticia 
a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países 
que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, 
encontram-se a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. 
Este fato se deve 
(A) à inclinação do eixo terrestre. 
(B) ao movimento de rotação terrestre. 
(C) ao movimento de translação terrestre. 
(D) à maior proximidade do sol no verão. 
(E) à diferença de latitude entre esses países e o Brasil. 
 
52. Um geógrafo precisa representar uma porção da superfície 
terrestre de 10 km de largura por 20 km de comprimento numa 
folha de papel de 22 cm por 44 cm. 
Qual escala permite representar de forma adequada e legível 
essa superfície numa folha dessas dimensões? 
(A) 1:10.000.   (B) 1:25.000.  (C) 1:50.000.  (D) 1:250.000. 
(E) 1:500.000. 
 
53. A figura abaixo representa processos associados à tectônica 
de placas. 

 
Identifique os processos destacados pelas letras A, B e C, 
respectivamente. 
(A) orogenia - subduccão - movimentos convectivos 
(B) orogenia - erosão - subduccão 
(C) dobramentos modernos - orogenia - movimentos convectivos 
(D) erosão - subduccão - dobramentos modernos 
(E) dobramentos modernos - erosão - subduccão 
 
54. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. 
A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico, por 
reduzir a infiltração no solo. O volume de 
água que deixa de infiltrar permanece na superfície, ........ o 
escoamento superficial. As vazões 
máximas.........Com a redução da infiltração,........o nível do lençol 
freático. 
(A) aumentando - aumentam - diminui 
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(B) aumentando - aumentam - aumenta 
(C) diminuindo  - diminuem - diminui 
(D) diminuindo  - aumentam - diminui 
(E) aumentando - diminuem  - aumenta 
 
55. A combinação de chuvas fortes com moradias inseguras já 
tornou rotineiras as tragédias nas grandes cidades brasileiras. Os 
deslizamentos nas encostas, muitas vezes responsáveis por tais 
tragédias, são condicionados por fatores geomorfológicos, entre 
outros. 
Considere os seguintes fatores geomorfológicos. 
1 - declividade e forma da encosta 
2 - relevo com porções côncavas na convergência dos fluxos de 
água 
3 - relevo com porções convexas na divergência dos fluxos de 
água 
Quais estão relacionados aos deslizamentos das encostas? 
(A) Apenas 1.        (B) Apenas 2.   (C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2.  (E) Apenas 1 e 3. 
 
56. Observe o mapa de climas do Brasil e os três climogramas 
que seguem. 

 
 

 
 

 
 

 
Assinale a correspondência correta entre as localidades A, B e C 
assinaladas climogramas I, II e III. 
(A) A (I) - B (II) - C (III)     (B) A (II) - B (III) - C(I) 
(C) A (III) - B (I) - C (II)     (D) A (II) - B (I) - C (III) 
(E) A (III) - B (II) - C (I) 
 
Instrução: As questões 57, 58 e 59 estão relacionadas ao texto 
abaixo. 
 
O sistema de alerta baseado em satélites do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) detectou 498 km2 de 
desmatamentos na Amazônia Legal por corte raso ou 
degradação progressiva, em agosto de 2009. Desse total, 301 
km2 foram registrados no Pará. 
A cada quinzena, os dados são enviados ao IBAMA, responsável 
pela fiscalização das áreas. O sistema indica tanto áreas de corte 
raso - quando os satélites detectam a completa retirada da 
floresta nativa - quanto áreas classificadas como degradação 
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progressiva, que revelam o processo de desmatamento na 
região.  Adaptado de: <www.inpe.br>. 
 
57. O texto faz referência a região em que predomina o clima 
(A) tropical úmido.             (B) tropical semiárido. 
(C) tropical semiúmido.     (D) subtropical úmido.   (E) equatorial. 
 
58. Considere as seguintes afirmações sobre o processo de 
exploração econômica da Amazônia e a questão ambiental. 
I - A derrubada da floresta contribui para o aumento da 
precipitação na região amazônica. 
II - A derrubada da floresta contribui para o avanço e a 
consolidação da caatinga. 
III- A exploração econômica atual compromete a sustentabilidade 
da Floresta Amazônica. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.    (B) Apenas II.   (C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
59. Considere as seguintes afirmações sobre a Amazônia Legal. 
I - Ela foi estabelecida na década de 1960 para permitir que 
fossem aplicadas políticas públicas para o desenvolvimento da 
região. 
II - O principal objetivo de sua criação foi a preservação da 
Floresta Amazônica. 
III- Ela compreende os estados da Região Norte e os da Região 
Centro-Oeste. 
Quais estão corretas? 
(A). Apenas I.         (B) Apenas II.   (C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.  (E) I, II e III. 
 
60. Considere o enunciado abaixo e as quatro propostas para 
completá-lo. 
Entre os impactos negativos da megassivilcultura sobre a 
sociedade e a natureza, inclui-se  
1 - o trabalho safral e sem garantias trabalhistas. 
2 - a depreciação da paisagem. 
3 - a alteração dos ciclos hidrológicos, com redução dos 
mananciais hídricos. 
4 - a destruição do banco de sementes de espécies vegetais 
nativas do solo. 
Quais propostas estão corretas? 
(A) Apenas 1.        (B) Apenas 2.    (C) Apenas 2 e 3. 

(D) Apenas 3 e 4.  (E) 1, 2, 3 e 4. 
 
61. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para 
completá-lo. 
Entre as razões que justificam o recente aumento mundial do 
comércio de água engarrafada, é correto citar 
1 - o envolvimento cada vez maior de empresas multinacionais 
no comércio de água. 
2 - a baixa qualidade dos aqüíferos nos países de maior 
consumo de água. 
3 - a busca por uma melhor distribuição da água entre países. 
Quais propostas estão corretas? 
(A) Apenas 1.        (B) Apenas 2.     (C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2.  (E) 1, 2 e 3. 
 
62. Observe a figura abaixo, usada em recentes manifestações 
ambientalistas. 

 
Essa imagem expressa uma crítica 
(A) ao aumento de exportação de carne e madeira para a China. 
(B) à transformação de florestas em pastagens. 
(C) aos investimentos norte-americanos na megassivilcultura no 
Brasil. 
(D) ao binômio criação de gado e florestas cultivadas. 
(E) às restrições impostas pela fome na África. 
 
63. Estados Unidos e China estão competindo pelo controle das 
grandes reservas de petróleo da África. 
Em relação à produção de petróleo na África, considere as 
seguintes afirmações. 
I - A África do Sul tem a maior reserva do petróleo africano. 
II - Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão e Angola são os principais 
produtores do continente. 
III- A costa da África Ocidental tem grande potencial de produção 
de petróleo. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.        (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.     (E) Apenas II e III. 
 
64. Assinalei alternativa que cita três países grandes reservas de 
carvão mineral. 
(A) Brasil - Venezuela - Estados Unidos 
(B) Brasil - Venezuela - China 
(C) China - Estados Unidos - Rússia 
(D) China - Japão - Rússia 
(E) Venezuela - Japão - Rússia 
 
65. A economia do México apresentou no primeiro trimestre de 
2009 a maior retração das últimas três décadas, registrando uma 
queda de 10,3%. A causa desse baixo desempenho foi 
(A) o crescente êxodo rural das áreas de produção agropecuária. 
(B) a crescente diminuição da produção de petróleo no país. 
(C) o aumento da produção de petróleo na Venezuela. 
(D) a  crescente  mobilidade da  atividade industrial do país. 
(E) a redução das exportações para os Estados Unidos. 
 
66. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para 
completá-lo. 
O anunciado acordo militar entre Colômbia e Estados Unidos tem 
provocado preocupações na região amazônica brasileira em 
razão dos seus possíveis impactos sobre o 
1 - combate ao narcotráfico na Colômbia. 
2 - controle do movimento zapatista na região. 
3 - desequilíbrio das forças militares na região. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas 1.        (B) Apenas 2.   (C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 3.  (E) 1, 2 e 3. 
 
Instrução: As questões 67 è 68 referem-se ao gráfico abaixo. 
 

http://www.inpe.br/
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Brasil: evolução da população urbana e rural (1940-2000) 

 
Fonte: THÉRY, Hervé; MELO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: 

disparidades e dinâmicas do território. 
2. ed. São Paulo: EDUSP, 2008. p. 92. 

 
67. O gráfico mostra que a população brasileira cresceu de forma 
significativa no decorrer do século XX: em 1940, eram 41 milhões 
de habitantes*; em 2000, quase 170 milhões. 
Em relação à mudança na distribuição da população ocorrida em 
torno de 1970, que fica evidente no gráfico, são feitas as 
seguintes afirmações. 
I – No período de 1970 a 2000, aumentou a taxa de mortalidade 
da população rural. 
II – A partir de 1970, intensificou-se o processo de urbanização. 
III – A partir de 1970, a atividade agrícola entrou em crise. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.   (C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
68. A evolução da população urbana e rural do Brasil mostrada 
no gráfico pode ser explicada pela 
(A) mecanização da agricultura e a migração campo-cidade. 
(B) mecanização da agricultura e a reforma agrária. 
(C) migração campo-cidade e a reforma agrária. 
(D) migração campo-cidade e a crise do petróleo. 
(E) mecanização da agricultura e a crise do petróleo. 
 
69. Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países latino-
americanos implementou políticas de industrialização por 
substituição de importações que tiveram resultados diversos. 
Considere as seguintes afirmações sobre os efeitos que a 
implementação dessas políticas teve no Brasil. 
I - Ela acelerou a migração campo-cidade. 
II - Ela  favoreceu a industrialização nas regiões Sudeste e Sul. 
III - Ela reforçou o papel do Estado brasileiro nas políticas 
territoriais. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
70. A camada submarina do pré-sal, onde foram descobertas  
reservas de  petróleo e gás, estende-se entre os estados do 
Espírito Santo e de Santa Catarina, podendo estar localizada a  
mais de 7.000 metros abaixo do nível do mar. 
Considere as seguintes questões relacionadas à exploração 
dessas reservas. 
1 - distribuição dos royalties entre a União e os estados 
2 - definição do marco regulatório para a exploração 
3 - redução dos limites territoriais marítimos do país, para menos 
que as 200 milhas atuais 
Quais têm sido objeto de debate no país? 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2. 
(E) 1, 2 e 3. 
 
71. As grandes empresas sojíferas têm como base uma logística 
que visa a reduzir os custos da produção. No Brasil, elas 
realizam um verdadeiro reordenamento territorial, em uma rede 
densa e ramificada. 
Em relação à logística adotada na exportação de soja, considere 
as seguintes afirmações. 
I - Ela exduiu os portos das regiões Norte e Nordeste. 
II - A hidrovia do rio Tapajós integra a logística de exportação. 
III- A exportação pelo porto de Paranaguá, no Paraná, garante os 
menores custos de transporte. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 
72. A relação entre eventos meteorológicos e as características 
de ocupação do território resultou em catástrofes no estado de 
Santa Catarina em 2008. 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) os fatores abaixo, 
conforme eles estejam ou não relacionados a essas catástrofes. 
( ) Combinação de frentes frias vindas do sul e massas de ar 
quentes e úmidas vindas do norte do país. 
( ) Influência da corrente marítima quente vinda do sul, conhecida 
como corrente das Malvinas. 
( ) Expansão da ocupação humana nas áreas de risco no bioma 
Mata Atlântica. 
( ) Chuvas torrenciais que geram deslizamentos de encostas. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é. 
(A) V-V-F-V. 
(B) F-F-V-F. 
(C) V-F-V-V. 
(D) F-V-F-F. 
(E) F-V-V-V. 
 
73. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
Em 2007, mudou o principal destino das exportações gaúchas. 
Em ordem decrescente, a  ........  passou a  ser o principal destino 
das exportações, com 20,16% do total; em segundo lugar, ficou a 
........, com 19,43%, e, em terceiro lugar, ........, com 15,01%. 
(A) Ásia - União Européia - a Argentina 
(B) União Européia - Ásia - os Estados Unidos 
(C) Ásia - África - os Estados Unidos 
(D) União Européia - África - a Argentina 
(E) África - União Européia - a Argentina 
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74. Considere as seguintes afirmações sobre o Rio Grande do 
Sul. 
I - Historicamente, a metade sul do estado caracteriza-se pela 
maior presença do latifúndio associado à pecuária.  
II - No século XIX, a colonização alemã e a italiana distribuíram-
se uniformemente pelo território estadual.  
III- Atualmente, a população concentra-se majoritariamente na 
metade norte do estado. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 
75. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta o nome dos dois 
biomas que ocorrem no Rio Grande do Sul; a da direita, as 
unidades de relevo do estado. Associe adequadamente a coluna 
da direita à da esquerda. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) 1-1-2-1. (B) 1-1-2-2. (C) 1-2-1-1. (D) 2-1-2-2. (E) 2-2-1-2. 
 

 

 

 
51. Leia o enunciado abaixo. 
Bolívar Cambará viajará, na próxima semana, de ônibus de Porto 
Alegre a São Paulo pela BR 101. Ao comprar sua passagem, 
conseguiu com a vendedora um assento junto à janela do ônibus 
para receber diretamente os raios solares no turno da manhã. 
Com base nesses dados, considere as seguintes afirmações. 
I -  A viagem de Bolívar Cambará representará um deslocamento 
no país no sentido sul-norte. 
II - Bolívar Cambará ocupará um assento no lado direito do 
ônibus. 
III - O assento de Bolívar Cambará ficará junto a uma janela 
voltada para o leste. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
52. Observe o quadro abaixo, que apresenta as coordenadas 
geográficas de cinco cidades do mundo. 

 
Com base nos dados do quadro, é correto afirmar que 
(A) a cidade 1 se localiza no hemisfério ocidental. 
(B) a cidade 2 se situa na zona tropical do hemisfério norte. 

(C) o ponto antípoda da cidade 3 é 36° N e 174° W. 
(D) a cidade 4 se encontra na China. 
(E) a cidade 5 tem temperatura média anual de 
aproximadamente 23 °C. 
 
53. Um professor solicita aos alunos uma cópia reduzida de um 
mapa através de fotocopiadora. No mapa original, a distância 
entre A e B, que é de um centímetro, representa 500 metros na 
realidade. 
A respeito desta situação, assinale a alternativa correta. 
(A) A distância entre A e B, na cópia reduzida, continua a 
representar 500 metros. 
(B) A escala do mapa original é 1:50.000, e a da cópia reduzida é 
1:25.000. 
(C) A distância entre A e B, na cópia reduzida, passa a 
representar 1.000 metros. 
(D) A escala do mapa original é 1:5.000, e a da cópia reduzida é 
1:10.000. 
(E) A distância entre A e B, na cópia reduzida, representa 50 
metros. 
 
54. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta o nome de duas 
das principais projeções cartográficas; a da direita, 
características relacionadas a uma ou a outra dessas projeções. 
Associe adequadamente a coluna da direita à 
da esquerda. 
1 - projeção de 
Mercator 
2 - projeção de 
Peters 

( ) mantém as formas dos continentes 
( ) as regiões polares aparecem muito 
exageradas 
( ) dá destaque ao mundo 
subdesenvolvido 
( ) é excelente para a navegação 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) 1 - 1 - 1 - 2.       (B) 1 - 1 - 2 - 1.    (C) 2 - 1 - 2 - 1. 
(D) 2 - 2 - 1 - 1.       (E) 2 - 2 - 1 - 2. 
 
55. Observe a figura abaixo, que representa a disposição das 
placas litosféricas. 

 
Assinale a alternativa correta a respeito desta figura. 
(A) A letra C indica o limite entre placas litosféricas convergentes. 
(B) O número 3 indica a placa litosférica denominada Nazca. 
(C) O número 1 indica a placa litosférica denominada Pacífica. 
(D) O número 2 indica a placa litosférica denominada Americana. 
(E) A letra D indica o limite entre placas litosféricas divergentes. 
 
56. A figura abaixo representa uma bacia hidrográfica e sua rede 
de drenagem. 
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Os elementos destacados com as letras A, B e C indicam, 
respectivamente, 
(A) afluente, foz e efluente. 
(B) nascente, exutório e divisor de águas.  
(C) nascente, afluente e divisor de águas. 
(D) divisor de águas, exutório e afluente.  
(E) efluente, divisor de águas e foz. 
 
57. As figuras abaixo representam uma comparação entre um 
riacho natural e outro canalizado. 

 
Considere as seguintes afirmações, sobre os efeitos da 
canalização na dinâmica de um curso d’água. 
I - A retirada da cobertura vegetal ocasiona o desaparecimento 
da sombra, causando danos à flora e aos organismos aquáticos 
sensíveis ao calor. 
II - A eliminação dos meandros fluviais e da cobertura vegetal 
aumenta a velocidade das águas do riacho. 
III- A canalização consiste em retilinizar, aprofundar e revestir 
leitos fluviais, com o objetivo de aumentar a capacidade de 
infiltração dos solos e, assim, diminuir o extravasamento do leito 
fluvial. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.         (B) Apenas II.   (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.   (E) I, II e III. 
 
58. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes à constituição e à formação dos solos. 
(  ) O horizonte A de um perfil de solo é a camada mineral mais 
próxima à superfície e caracteriza- se pela concentração de 
matéria orgânica. 
(  ) Os solos das regiões áridas e semiáridas, quando 
comparados aos solos das regiões úmidas, comumente 
apresentam grandes quantidades de argila e de matéria 
orgânica. 
(  ) Nas áreas de declividade acentuada, os solos são mais rasos 
porque. a alta velocidade de escoamento das águas diminui a 
infiltração e, consequentemente, o intemperismo. 
(  ) A acidificação dos solos é um processo que ocorre 
naturalmente na biosfera, porém os solos das regiões tropicais 
são submetidos o ano inteiro a altas temperaturas e à ação 
intensa das chuvas, favorecendo a formação de solos mais 
ácidos. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) F - V - F - V.   (B) V - F - V - V.   (C) F - F - V - V. 
(D) F - V - V - F.   (E) V - F - F - F. 
 
59. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para 
completá-lo. 
O fenômeno oceânico-atmosférico La Niña caracteriza-se por um 
resfriamento anormal nas águas superficiais do oceano Pacífico 
Equatorial nos setores central e oriental. 
Entre os efeitos desse fenômeno, pode-se citar corretamente 
1 - a tendência de chuvas abundantes no norte e no leste da 
Amazônia. 
2 - o aumento da precipitação e da vazão dos rios no Uruguai. 
3 - a existência de chuvas abaixo da normal climatológica no Rio 
Grande do Sul. 
Quais propostas estão corretas? 
(A) Apenas 1.   (B) Apenas 2.  (C) Apenas 3.  (D) Apenas 1 e 3. 
(E) Apenas 2 e 3. 
 
60. Considere as afirmações abaixo, sobre grandes paisagens 
naturais do globo. 
I - Os desertos, como o Saara, o Gobi e o Kalahari, caracterizam-
se pelos contrastes térmicos entre o dia, extremamente quente, e 
a noite, bastante fria. 
II - Os Alpes, na Europa, os Andes, no continente americano, o 
Atlas, na Africa, são cadeias montanhosas formadas por 
dobramentos antigos de idade pré-cambriana. 
III - As amplitudes térmicas dos climas tropical e equatorial, tanto 
diárias quanto anuais, são baixas; consequentemente, a variação 
da temperatura é geralmente pequena. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.          (B) Apenas II.  (C) Apenas I e III.   
(D) Apenas II e III.  (E) I, II e III. 
 
61. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do texto abaixo, na ordem em que aparecem. 
O chaparral, ou vegetação mediterrânea, é um bioma marcado 
por verões secos e quentes. A paisagem é formada basicamente 
por maquis e garrigues, espécies arbustivas de folhas duras e 
grossas, sempre verdes, adaptadas à longa estiagem. 
Tipicamente europeia, essa paisagem vegetal aparece também 
nas extremidades setentrional e meridional da África e em áreas 
costeiras da Austrália meridional, do ........... e ........... . 
(A) sul da Argentina - de Madagascar 
(B) sul da Argentina - da Nova Zelândia 
(C) sul da Argentina - do sudeste dos Estados Unidos 
(D) Chile - do sudoeste dos Estados Unidos 
(E) Chile - do Peru 
 
62. Observe a figura abaixo. 

 
A anamorfose geográfica é um recurso cartográfico que 
representa as superfícies dos países em 
áreas proporcionais a uma determinada quantidade. 
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A anamorfose acima representa 
(A) o Produto Nacional Bruto (PNB). 
(B) a população mundial. 
(C) as reservas de petróleo. 
(D) a produção de energia hidroelétrica. 
(E) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
 
63. Observe a figura abaixo, que apresenta informações sobre o 
petróleo mundial. 

 
Em relação à figura, considere as afirmações que seguem. 
I - Entre as áreas favoráveis, destacam-se as explorações 
petrolíferas localizadas em território russo e no Oriente Médio. 
II - O local do vazamento de petróleo ocorrido nos Estados 
Unidos em abril de 2010 não corresponde a uma região de alta 
produtividade de petróleo. 
III - As regiões de alta produtividade correspondem às áreas de 
maior número de campos petrolíferos. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.             (B) Apenas II.    (C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.     (E) I, II e III. 
 
64. Observe o mapa do continente africano abaixo. 

 
Em relação à área sombreada do mapa, são feitas as seguintes 
afirmações. 
I - Nela, encontra-se a Nigéria, país com grandes reservas de 
ouro e diamante, cobiçadas por grupos rebeldes que reivindicam 
melhor distribuição das receitas advindas da exploração das 
minas. 
II - Em parte do litoral, localiza-se a Somália, que enfrenta um 
caos político e institucional, devido aos ataques de piratas e 
embarcações que navegam nas águas próximas à costa. 
III - Na área, atuam forças militares da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e da União Africana (UA), que tentam prevenir os 
ataques e as ameaças contra civis na região do Darfur, no oeste 
do Sudão, palco de conflito entre árabes e não-árabes. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.   (B) Apenas II.   (C) Apenas III.  (D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

65. O relatório da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado em 2009, 
denominado “Perspectivas Econômicas da América Latina 2010”, 
informa que mais de 20 milhões de latino-americanos e 
caribenhos residem fora de seu país de nascimento, 
encontrando-se cerca de 75% deles nos Estados Unidos. 
Em relação a essa temática, considere os enunciados abaixo. 
1 - A imigração de haitianos é historicamente significativa no 
país. Os trabalhadores haitianos foram inicialmente atraídos pela 
escassez de mão de obra e pelos salários relativamente 
elevados nas plantações de cana-de-açúcar. 
2 - O país registrou fluxos de emigração em grande escala nas 
últimas décadas e, atualmente, cerca de 4,7% dos nacionais 
desse país vivem no exterior. Venezuela e Estados Unidos são 
os principais países de destino, seguidos por Espanha, Equador 
e Panamá. 
Os países a que se referem os enunciados 1 e 2 são, 
respectivamente, 
(A) México e Peru.     
(B) Jamaica e Bolívia. 
(C) República Dominicana e Colômbia. 
(D) Cuba e Costa Rica. 
(E) Belize e Suriname. 
 
66. A final da Copa do Mundo FIFA de 2010 deu-se entre dois 
países europeus: Espanha e Países Baixos (também conhecido 
como Holanda). 
Com relação a cada um desses países, considere as afirmações 
abaixo. 
1 - É integrante da União Europeia. 
2 - Adota como moeda única o euro. 
3 - O regime político adotado é o de República Parlamentarista. 
4 - A maior parte de seu PIB é de origem agropecuária e 
industrial. 
São válidas para ambos os países somente as afirmações  
(A) 1 e 2.   (B) 1 e 3.   (C) 2 e 3.  (D) 2 e 4.  (E) 3 e 4. 
 
67. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes às formas do relevo brasileiro. 
(  ) Chapadas são superfícies com no máximo 100 metros de 
altitude, formadas por morros ou cadeias de morros com topos 
em crista, características das regiões Sudeste e Sul do Brasil. 
(  ) Planaltos são superfícies planas com altitudes acima de 1.000 
metros, formados pela acumulação recente de material de origem 
marinha e fluvial, ocupando quase um terço do território 
brasileiro. 
(  ) Depressões são superfícies com 100 a 500 metros de 
altitude, situadas abaixo do nível altimétrico das regiões 
adjacentes, como as colinas e morros da Depressão Central do 
Rio Grande do Sul. 
(  ) Tabuleiros são superfícies com 20 a 50 metros de altitude, em 
contato com o oceano, geralmente com topo plano e limite 
abrupto em direção ao mar, típicos da região costeira do 
Nordeste brasileiro. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) F - V - F - V. (B) V - F - F - V.      (C) F - F - V - V. 
(D) F - V - V - F. (E) V - V - F - F. 
 
68. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes ao litoral brasileiro. 
(  ) Os manguezais brasileiros têm ampla distribuição longitudinal, 
e cerca de 85% deles concentram-se no litoral dos estados de 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 
(  ) A Ilha da Trindade e o Arquipélago de Martin Vaz são pontos 
emersos de uma cadeia de vulcões submarinos extintos, situados 
defronte à costa do estado do Espírito Santo. 
(  ) Na porção oeste do oceano Atlântico, na costa nordeste do 
Brasil, a Corrente Equatorial Sul é interceptada pelo continente 
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sul-americano, desviando-se para sul e para norte, formando as 
correntes do Brasil e das Guianas, respectivamente. 
(  ) O único fenômeno da ressurgência costeira bem conhecido 
no Brasil é o da região de Salvador, na Bahia, o que contribui 
para tornar a região uma das mais produtivas de pescado no 
país. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) V - V - F - F.      (B) F - V - V - F.     (C) V - F - F - V. 
(D) F - V - F - V.      (E) F - F - V - V. 
 
69. Em 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
publicou comunicado sobre estudo que analisa a situação da 
pobreza brasileira entre 1995 e 2008. As linhas de pobreza 
absoluta e de pobreza extrema, utilizadas no estudo, foram 
estabelecidas pelo critério de rendimento médio domiciliar per 
capita, respectivamente, de até meio salário mínimo mensal e de 
até um quarto de salário mínimo mensal. 
Em relação a essa temática, é correto afirmar que 
(A) a diminuição das taxas de pobreza absoluta e extrema entre 
os estados brasileiros ocorreu de maneira simétrica e uniforme. 
(B) os estados que apresentaram maior diminuição das taxas de 
pobreza absoluta, no período de 1995 a 2008, foram Santa 
Catarina e Paraná. 
(C) as taxas de pobreza tanto absoluta quanto extrema caíram 
em todas as grandes regiões brasileiras, exceto no Nordeste, 
onde ocorreu aumento da pobreza absoluta e extrema. 
(D) o forte crescimento econômico verificado no período de 1995 
a 2008 no país foi suficiente para elevar o padrão de vida de 
todos os brasileiros. 
(E) Pernambuco, Ceará e Bahia foram os estados que, em 2008, 
apresentaram a maior desigualdade de renda no país. 
 
70. Recente pesquisa, divulgada em 2010 pelo IBGE, retratou a 
situação saneamento básico brasileiro, a partir de dados de 
2000-2008. 
Em relação a esse tema, é correto afirmar que 
(A) aumentou o percentual de municípios brasileiros que 
destinam seus resíduos sólidos a vazadouros a céu aberto 
(lixões). 
(B) apenas um terço dos domicílios brasileiros são abastecidos 
de água por rede geral. 
(C) Pará e Amazonas estão entre os estados brasileiros com o 
maior percentual de municípios que distribuem água sem 
nenhum tipo de tratamento. 
(D) a quase totalidade dos municípios da Região Sul tem rede 
coletora de esgoto. 
(E) dois terços dos municípios brasileiros com rede de 
esgotamento geral fazem o tratamento de seus esgotos. 
 
71. Com relação ao recente processo de urbanização brasileiro, 
é correto afirmar que 
(A) o fenômeno urbano, no Brasil, caracteriza-se pelo 
crescimento homogêneo das aglomerações urbanas, sobretudo 
pelo aumento da produção industrial. 
(B) o maior controle por parte do Estado brasileiro contribui para 
a diminuição do crescimento das grandes cidades brasileiras. 
(C) o aumento da participação das cidades médias, na economia 
nacional, favorece a desconcentração da riqueza dos grandes 
centros urbanos do Brasil. 
(D) a aceleração do movimento migratório para as grandes 
metrópoles nacionais é impulsionada pelo crescimento industrial 
e pelas melhorias na qualidade de vida. 
(E) o aumento de organizações criminosas com poder paralelo 
ao Estado dificulta o crescimento das médias cidades e a 
implementação de políticas habitacionais.  
 
72. O mapa abaixo apresenta algumas das bacias hidrográficas 
do estado do Rio Grande do Sul. 

 
Em relação a essas bacias hidrográficas, são feitas as seguintes 
afirmações. 
I - O rio Santa Maria é o principal curso fluvial da bacia 
identificada pelo número 1, que se caracteriza pela expansão da 
atividade mineradora, graças à abundância de carvão naquela 
área. 
II - A bacia identificada pelo número 2 corresponde à dos rios 
Vacacaí-Vacacaí-Mirim, cujo rio principal desemboca no rio Jacuí 
e, portanto, faz parte da Região Hidrográfica do Guaíba. 
III - A bacia identificada pelo número 3 integra a Região 
Hidrográfica Litorânea, abrangendo área de municípios como 
Bagé, Caçapava do Sul e Tapes. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. (E) Apenas II e III. 
 
73. Considere as seguintes afirmações, sobre os problemas 
ambientais no Rio Grande do Sul. 
I - Entre os assentamentos humanos mais atingidos por 
inundações, nesta última década, estão os que se localizam às 
margens dos rios dos Sinos, Gravataí e Caí, que fazem parte da 
bacia hidrográfica do Guaíba. 
II - A partir de 1950, difundiram-se, no estado, monoculturas 
agrícolas em grandes extensões com o uso de mecanização, 
resultando no surgimento de processos erosivos e perdas de 
solos, principalmente nas regiões do alto Uruguai e do alto Jacuí. 
III - Nos meses de verão, frequentemente, constata-se a 
elevação dos índices de coliformes fecais nas praias, rios e 
lagoas de alguns municípios da planície costeira, devido à 
ocupação mais intensa e à falta de infraestrutura em saneamento 
básico. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. (B) Apenas II.      (C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III. 
 
74. Observe as pirâmides populacionais abaixo, referentes à 
população do Rio Grande do Sul. 

 
Com base na leitura destas pirâmides populacionais, considere 
as seguintes afirmações, referentes ao intervalo de 2000 a 2020. 
I - A população maior de 60 anos diminui. 
II - A população total aumenta. 
III - A expectativa de vida aumenta. 
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Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. (E) Apenas II e III. 
 
75. A tabela abaixo fornece dados de alguns dos municípios 
gaúchos que, em 2008, tinham mais de 100 mil habitantes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos municípios 
gaúchos correspondentes aos números 1, 2, 3 e 4, 
respectivamente. 
(A) Uruguaiana - Alvorada - Pelotas - Caxias do Sul 
(B) Caxias do Sul - Uruguaiana - Alvorada - Pelotas 
(C) Caxias do Sul - Uruguaiana - Pelotas - Alvorada 
(D) Pelotas - Alvorada - Uruguaiana - Caxias do Sul 
(E) Pelotas - Uruguaiana - Alvorada - Caxias do Sul 
 

 

 

 
 

51. Observe o mapa abaixo. 

 
Este mapa representa a divisão entre 
(A) países industrializados e os de Terceiro Mundo. 
(B) países de economia monoprodutora e os de economia 
diversificada. 
(C) países de clima quente e os de clima frio. 
(D) países colonizadores e suas respectivas colônias no século 
XVI. 
(E) países signatários do Protocolo de Kioto e os não signatários. 
 
52. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
afirmações sobre questões econômicas da atualidade. 
(  ) A recente ascensão de países da Ásia e da América Latina, 
tem provocado uma nova organização nas forças políticas e 
econômicas do sistema financeiro internacional. 
(  ) A industrialização acelerada na América do Norte, nos países 
europeus e nos países asiáticos tem acarretado problemas 
ambientais de âmbito global. 
(  ) A crise da economia europeia tem provocado a diminuição da 
população em países como a Espanha e Portugal, pois tanto o 
cidadão imigrante quanto o nacional estão procurando novas 
oportunidades de trabalho em outros países. 

(  ) Os altos custos de produção industrial nos "tigres do Pacífico" 
(Cingapura, Taiwan, Coréia do Sul e China) ocasionou, por parte 
dos países do norte, a redução de investimentos naqueles 
países. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) F - F - V - V.    (B) V - V - V - F.   (C) V - F - F - V. 
(D) V - V - F - V.    (E) F - F - V - F. 
 
53. Considere as seguintes afirmações sobre a globalização 
mundial. 
I - Existe uma grande proteção alfandegária à produção industrial 
nacional. 
II - A produção industrial dirige suas ações para a redução de 
estoques e pronto fornecimento {Just-in-time). 
III- As unidades da federação praticam a renúncia fiscal para 
atrair investimentos externos, descentralizando a produção 
industrial. 
Quais estão corretas? , 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.     (C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
54. Observe o mapa abaixo. 

 
Em relação às áreas sombreadas no mapa, são feitas as 
seguintes afirmações. 
I - Essas áreas apresentam clima temperado continental com alta 
amplitude térmica diária. 
II - Nelas, as alterações antrópicas no meio natural são 
contínuas, e, por isso, a vegetação (taiga, pradaria, 
mediterrânea, campos, etc.) raramente é encontrada em sua 
forma original. 
III - Nelas, ocorre confronto de massas de ar entre frentes frias, 
oriundas das massas polares continentais ou marítimas, e frentes 
quentes, originárias de massas tropicais, continentais ou 
marítimas. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.         (C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
55. Observe, abaixo, a representação esquemática da formação 
do solo e de sua relação com o clima e com a vegetação. 
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Com base nas informações contidas nessa representação, 
considere as seguintes afirmações acerca dos processos de 
formação do solo. 
I - Os solos dos climas árticos e desérticos apresentam detritos 
de rochas derivados do intemperismo mecânico. 
II - Os processos de formação do solo operam mais 
vigorosamente onde a vazão hídrica é regular, e 
as temperaturas não ultrapassam 20 °C. 
III - Os horizontes de solo mais desenvolvidos estão relacionados 
às altas temperaturas e às precipitações, assim como à densa 
cobertura vegetal. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.            (B) Apenas II.     (C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III.    (E) I, II e III. 
 
56. As bolsas de valores mesmo localizadas em diferentes 
países do mundo funcionam diariamente entre 9h e 18h. 
A esse respeito, considere as seguintes afirmações. 
I - O aumento do valor das ações de uma companhia 
multinacional ocorrido às 10 horas do dia 1°/12/2011 na bolsa de 
valores de Tóquio influenciará, neste mesmo momento, as 
operações relativas a essas ações na bolsa de valores de Nova 
Iorque. 
II - O encerramento das atividades da bolsa de valores de Tóquio 
ocorre no mesmo dia em que a bolsa de valores de São Paulo 
inicia suas atividades às 9h. 
III - O encerramento das atividades da bolsa de valores de Nova 
Iorque acontece ao final da tarde do dia 1°/12/2011, ao mesmo 
tempo, ocorre a abertura das atividades da bolsa de valores de 
Tóquio na manhã do dia 02/12/2011. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.         (B) Apenas II.     (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.   (E) Apenas II e III. 
 
57. Observe o mapa abaixo, que representa as riquezas naturais 
exploradas no continente africano. 

 
Identifique, nos parênteses, abaixo, a riqueza natural destacada 
na figura pelos números 1, 2, 3 e 4.  
(  ) gás e petróleo 
(  ) ouro, prata, cobre, bauxita e diamantes  

(  ) bosques florestais  
(  ) urânio e carvão 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) 1-2-3-4.    (B) 1-2-4-3.   (C) 2-3-4-1.   
(D) 3-4-1-2.    (E) 3-4-2-1. 
 
58. Considere as seguintes afirmações sobre a Austrália. 
I - A Austrália não recebe fluxos migratórios significativos, apesar 
de ser considerado um país industrializado. 
II - O subsolo da Austrália é rico em reservas minerais, entre as 
quais se destacam o ouro, o carvão mineral, o níquel e a bauxita. 
III - O setor terciário, que representa cerca de 70% da economia 
do país, vem se consolidando pela prestação de serviços 
qualificados e pelo desenvolvimento de tecnologia de ponta. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.     (C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
59. Considere as seguintes afirmações sobre acordos 
econômicos firmados na América Latina. 
I - O principal acordo em volume de negócios e superfície 
territorial na América Latina é o Mercosul. 
II - A Aliança Bolivariana para os "Povos de Nossa América" é 
composta por Cuba, Bolívia, Equador e Venezuela. 
III- Chile, Peru e Colômbia firmaram o Tratado de Livre Comércio 
com os Estados Unidos. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.      (C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
60. No ano de 2011, o vulcão Puyehue, no Chile, entrou em 
atividade. 
Sobre esse vulcão e suas atividades recentes, são feitas as 
seguintes afirmações. 
I - As cinzas do Puyehue chegaram às cidades de Buenos Aires, 
Montevidéu e ao sul do Brasil, trazidas pelas frentes frias, 
atingindo a Austrália. 
II - Os vulcões, como o Puyehue, situados na Cordilheira dos 
Andes, são constituídos de rochas cristalinas de idade Pré-
Cambriana. 
III - Os vulcões na Terra do Fogo, a exemplo do Puyehue, 
encontram-se numa zona de atividade sísmica.  
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.     (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.    (E) I, II e III. 
 
61. Observe o mapa hidrográfico abaixo, que representa a Bacia 
do Prata. 

 
Os pontos destacados pelas letras A, B, C e D indicam, 
respectivamente, os rios 
(A) Paraguai - Paraná - Uruguai - Paraná 
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(B) Paraná - Paraguai - Uruguai - Paraná 
(C) Paraná - Paraguai - Negro - Paraguai 
(D) Paraguai- Paraná - Uruguai - Paraguai 
(E) Paraná - Paraguai - Negro - Paraná 
 
62. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
 

Uma família residente em Porto Alegre, Brasil, mudará para 
Maputo, em Moçambique. Pretende levar suas plantas de jardim 
e saber como o sol incidirá sobre elas no novo local. Nessa 
situação, é importante saber que, em Moçambique, o sol nasce 
no....... , passa pelo........... e se opõe no............  
As plantas expostas na face........ receberão luz solar 
durante todo o dia. 
 

(A) oeste - norte  - leste – sul      (B) leste - sul - oeste - norte 
(C) oeste - sul - leste – norte      (D) leste - sul - oeste - sul 
(E) leste - norte  - oeste - norte 
 
63. Considere as afirmações abaixo sobre escala cartográfica. 
I - Em um mapa, a menor distância entre duas cidades é 
representada por 5 cm. Sabendo-se que a distância real entre 
ambas é de 250 km, em linha reta, o mapa foi elaborado na 
escala 1:5.000.000. 
II - Sabendo-se que duas cidades distam uma da outra 150 km 
em linha reta, em um mapa de escala 1:1.000.000, a distância 
gráfica entre as duas cidades é de 10 cm. 
III - Foram elaborados dois mapas do município de Porto Alegre; 
um na escala 1:100.000 e outro na escala 1:25.000. O mapa na 
escala 1:25.000 apresenta maior grau de detalhamento no 
traçado dos elementos representados. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.      (C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III.   (E) I, II e III. 
 
64. No bloco superior, abaixo, são listados os nomes de quatro 
biomas brasileiros; no inferior, caracterizações de três deles. 
Associe adequadamente as caracterizações aos respectivos 
biomas. 
1 - Floresta Ombrófila Mista 
2 - Floresta Ombrófila Densa 
3 - Floresta Paludosa 
4 - Manguezal 
(  ) Desenvolve-se em áreas permanentemente inundadas e com 
águas de circulação lenta. 
(  ) Encontra-se sob clima subtropical, sem estação seca e, 
embora haja dominância de uma espécie (Araucária angustifólia), 
apresenta uma submata desenvolvida. 
(  ) É um bioma de interface situado sobre pântano salobro, 
composto pela mistura de águas da drenagem dos continentes e 
do oceano Atlântico. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
(A) 4 - 3 - 2.     (B) 3 -1 - 4.    (C) 3 -2 - 1. 
(D) 2 -1 - 4.      (E) 3 -4 - 2. 
 
65. Observe o mapa e o perfil esquemático abaixo. 

 

 
Os compartimentos de relevo destacados no perfil (A - A') com as 
letras A, B e C indicam, respectivamente, 
(A) a Planície e o Pantanal Mato-grossense - o Planalto e a 
Chapada dos Parecis - a Depressão do Tocantins. 
(B) a Depressão da Amazônia Ocidental - a Depressão Cuiabana 
- a Planície do Rio Araguaia. 
(C) a Depressão do Araguaia - o Planalto e as Serras de 
Goiás/Minas - as Planícies Litorâneas. 
(D) a Depressão Sertaneja - o Planalto da Borborema - as 
Planícies e os Tabuleiros Costeiros. 
(E) os Planaltos e a Chapada dos Parecis - a Depressão 
Periférica - a Depressão do Miranda. 
 
66. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
Nos meses de inverno, no Brasil, é frequente a ocorrência 
de........ no sul,........no centro-oeste e.......... no sudeste. 
(A) geada- seca- inversão térmica 
(B) neve- chuvas frontais - inundação 
(C) chuvas convectivas - inundação - inversão térmica 
(D) geada- chuvas frontais - inundação 
(E) chuvas convectivas  - seca - neve 
 
67. Observe o mapa do Brasil abaixo. 

 
Este mapa representa 
(A) o transporte aéreo de carga. 
(B) as famílias assentadas no campo. 
(C) as unidades industriais. 
(D) a agroindústria. 
(E) a população indígena. 
 
68. A tabela abaixo fornece dados de alguns estados brasileiros, 
identificados pelas letras A, B, C e D, segundo publicação do 
IBGE. 
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Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos estados 
brasileiros correspondentes às letras A, B, C e D, 
respectivamente. 
(A) Rio Grande do Sul - Rio de Janeiro - Goiás - Tocantins 
(B) Minas Gerais - São Paulo - Santa Catarina - Alagoas 
(C) Rio Grande do Sul - Pernambuco - Ceará - Sergipe 
(D) Paraná - São Paulo - Goiás - Alagoas 
(E) Minas Gerais - Pernambuco - Santa Catarina - Tocantins 
 
69. Observe as pirâmides populacionais abaixo, referentes à 
população brasileira. 

 

 

 
Com base na leitura dessas pirâmides populacionais, considere 
as afirmações abaixo, referentes à projeção do crescimento da 
população brasileira pelo IBGE para o ano de 2050. 
I - Tanto a população jovem quanto a idosa diminuirá. 
II - Haverá um envelhecimento da população. 

III - O crescimento da população com mais de 80 anos é mais 
acentuado que o da população entre a idade de 50 a 54 anos. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.            (B) Apenas II.     (C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.    (E) I, II e III. 
 
70. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de 
urbanização no Brasil. 
(A) As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro são chamadas 
de mégalopoles regionais, pois seus parques tecnológicos 
incrementam o desenvolvimento de indústrias na Região 
Sudeste. 
(B) A rede urbana da Região Nordeste é muito preparada para o 
turismo internacional e conta com quatro metrópoles nacionais, 
como as cidades de Recife, Salvador, Fortaleza e São Luís. 
(C) A verticalização das cidades é um termo que se utiliza 
quando a cidade cresce em áreas de grande declividade do 
terreno. 
(D) Uma Região Metropolitana é assim considerada apenas 
quando o município integrante encontra-se em conurbação. 
(.E) A chamada terciarização das cidades é o fenômeno de 
especialização com elevada parte da sua população trabalhando 
no setor de serviços. 
 
71. As figuras abaixo representam as alterações nos volumes de 
balanço hídrico entre um cenário sem urbanização e um 
urbanizado no Brasil. 

 

 
 

Considere as seguintes afirmações sobre os efeitos da 
urbanização na dinâmica do balanço hídrico. 
I - A infiltração no solo é reduzida, mantendo estável o nível do 
lençol freático. 
II - O volume de escoamento superficial aumenta devido à 
retirada da superfície permeável e da 
cobertura vegetal. 
III - As perdas por evapotranspiração são mais intensas no 
cenário urbanizado. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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Instrução: As questões 72 e 73 estão relacionadas aos mapas 
abaixo, que representam, respectivamente, três tipos de cultivos 
agrícolas praticados no Brasil. 

 
 

 
72. Os cultivos representados nos mapas 1, 2 e 3, são, 
respectivamente, 
(A) fumo, soja e arroz.                  (B) soja, laranja e banana. 
(C) cana-de-açúcar, arroz e uva.  (D) laranja, banana e uva. 
(E) arroz, cana-de-açúcar e fumo. 

73. Com base nos dados dos mapas, considere as seguintes 
afirmações. 
I - Diferentemente do que aconteceu com a Floresta Amazônica, 
a opinião pública não se sensibilizou com a destruição do bioma 
da caatinga, a qual decorre do cultivo representado no mapa 1. 
II - Antes da utilização de alta tecnologia de correção e manejo 
dos solos, o cultivo representado no mapa 3 não era praticado, 
pois o clima regional predominante, quente e úmido, não permitia 
seu desenvolvimento. 
III - O cultivo representado no mapa 2, é praticado nos solos do 
cerrado, que, antes da difusão de tecnologia agrícola, era 
considerado inapto para a agricultura, devido à elevada acidez e 
à pobreza em nutrientes. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.          (B) Apenas II.         (C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.  (E) I, II e III. 
 
74. Considere as seguintes afirmações, em relação ao 
crescimento da população do estado do Rio Grande do Sul, 
referentes ao Censo de 2010 realizado pelo IBGE. 
I - Caxias do  Sul  teve  um  crescimento populacional entre 2000 
e 2010, atraído pela produção do polo metal-mecânico. 
II - O crescimento populacional no estado apresentou uma das 
maiores taxas da Federação brasileira, devido à alta taxa de 
fecundidade, semelhante à dos países europeus. 
III - Porto Alegre teve um crescimento populacional expressivo, 
passando do 10° para o 5o lugar na classificação entre as 
capitais. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.           (B) Apenas II.         (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.    (E) Apenas II e III. 
 
75. Considere as seguintes afirmações, referentes às 
características atuais da urbanização no Rio Grande do Sul. 
I - O aumento da população urbana concentra- se, 
essencialmente, no crescimento vegetativo e na migração de 
caráter urbano-urbano e rural-urbano. 
II - Entre   os   municípios   com   população superior a 100 mil 
habitantes, os que mais cresceram no último decênio foram os do 
Planalto Meridional: Passo Fundo, Bagé e Pelotas. 
III - A Aglomeração Urbana do Nordeste, constituída por 
municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, é a 
maior do estado, depois da Região Metropolitana de Porto 
Alegre. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.          (B) Apenas II.         (C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III.  (E) I, II e III. 
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GABARITOS DE GEOGRAFIA 

UFRGS 2006 
31.C 32.D 33.C 34.A 35.C 36.E 37.D 38.C 39.D 40.A 
41.B 42.C 43.A 44.B 45.D 46.E 47.B 48.E 49.A 50.B 
51.B 52.E 53.B 54.D 55.D 56.D 57.E 58.C 59.E 60.A 

UFRGS 2007 
51.D 52.B 53.C 54.D 55.B * 56.B 57.E 58.B 59.C 60.A 
61.A 62.B 63.D 64.C 65.D 66.E 67.C 68.E 69.C 70.D 
71.D 72.B 73.A 74.E 75.A      

UFRGS 2008 
51.A 52.B 53.C 54.E 55.C 56.E 57.D 58.D 59.E 60.A 
61.D 62.B 63.C 64.B 65.A 66.D 67.A 68.C 69.C 70.E 
71.B 72.D 73.A 74.C 75.E      

UFRGS 2009 

51. B  52. B  53. D  54. A  55. A  56. E  57. A  58. B  59. B  60. A 
61. A  62. E  63. C  64. E  65. C  66. D  67. C  68. D 69. B 70. E 
71. E  72. C  73. D  74. D  75. C 

UFRGS 2010 

51- B  52- C  53- A  54- A  55- D  56- D  57- E  58- C  59- A 
60- E  61- D  62- B  63- E  64- C  65- E  66- D  67- B  68- A 
69- E  70- D  71- B  72- C  73- A  74- D  75- E 

 UFRGS 2011 

51. E  52. E 53. A  54. B  55. A  56. B  57. D  58. B  59. D  60. C 

61. D  62. A  63. A  64. D  65. C  66. A  67. C  68. B  69. B  70. C 

71. C  72. E  73. E  74. E  75. B 

UFRGS 2012 
51. A  52. B  53. D  54. D  55. C  56. E  57. B  58. D  59. C  60. D 
61. A  62. E  63. C  64. B  65. D  66. A  67. E  68. B  69. D  70. E 
71. B  72. E  73. C  74. A  75. C 
 
 


