(D) formação do espaço urbano.
(E) integração econômica no continente americano.

51. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
O fenômeno da super Lua ocorre quando a Lua está em sua
fase ........, o satélite está ........ da Terra, situação chamada
de ........, e
a sua aparência é ........ em relação ao normal.
(A) cheia – mais perto – perigeu – maior
(B) nova – mais perto – apogeu – menor
(C) cheia – mais perto – apogeu – maior
(D) nova – mais distante – perigeu – maior
(E) cheia – mais distante – perigeu – menor
52. Como consequência dos movimentos de rotação e
translação, realizados pelo planeta Terra, há uma variação na
incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre, no
decorrer do ano. A esse respeito, considere as seguintes
afirmações.
I - Os raios solares atingem a superfície da Terra durante o
dia e, à noite, a superfície se resfria.
II - A incidência de radiação solar diminui em direção às
regiões de alta latitude.
III - A incidência da radiação solar, nas regiões localizadas
em zonas temperadas, varia muito ao longo do ano.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.

54. Assinale com V (verdadeiro) e F (falso) as afirmações
abaixo, referentes à dinâmica das placas litosféricas.
( ) A primeira teoria a defender que a crosta terrestre é uma
camada composta de fragmentos móveis e, não, uma
camada rígida inteiriça de rochas ficou conhecida como
Teoria do Ciclo Geográfico.
( ) O afastamento ou a colisão entre placas litosféricas é um
movimento muito lento, que ocorre a uma velocidade média
de dois a três centímetros por ano.
( ) O deslocamento das placas litosféricas é decorrente de
forças endógenas do planeta, geradas pelas correntes de
convecção no interior do manto terrestre.
( ) O movimento entre duas placas, em sentido contrário,
provoca grandes dobramentos em suas bordas de contato,
devido ao fenômeno de subducção.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é
(A) V – F – F – V. (B) F – V – V – F. (C) V – F – F – F.
(D) F – F – V – V. (E) F – V – F – F.
55. Observe o mapa abaixo.

53. Leia a letra da canção, Ora Bolas, de Paulo Tatit e Edith
Derdyk.
Oi, oi, oi,
Olha aquela bola,
A bola pula bem no pé,
No pé do menino.
Esse menino é meu vizinho.
Onde ele mora?
Mora lá naquela casa.
Onde está a casa?
A casa tá na rua.
Onde está a rua?
Tá dentro da cidade.
Onde está a cidade?
Tá do lado da floresta.
Onde é a floresta?
A floresta é no Brasil.
Onde está o Brasil?
Tá na América do Sul,
No continente Americano cercado de oceano
E das terras mais distantes,
De todo o planeta.
E como que é o planeta?
O planeta é uma bola,
Que rebola lá no céu.
Oi, oi, oi,
Olha aquela bola.
TATIT, Paulo. Ora bolas. Canções de brincar. São Paulo:
Palavra Cantada, 1996. 1 CD-ROM.
A canção aborda uma temática importante para compreender
a produção do espaço geográfico e essa temática pode ser
definida como
(A) migração intraurbana.
(B) diferentes níveis de escala geográfica.
(C) transformações na paisagem natural.

As áreas mais escuras do mapa correspondem aos
(A) terrenos de cobertura sedimentar e metamórfica
(B) relevos de estruturas dobradas.
(C) terrenos vulcânicos e sedimentares.
(D) relevos de planícies continentais.
(E) terrenos cristalinos de Idade Pré-Cambriana.
56. Uma pequena parte de água doce do planeta flui, no
estado líquido, por cursos de água e lagos nas áreas
continentais. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
seguintes afirmações sobre as águas continentais
superficiais.
( ) Foz de curso de água em forma de estuário ocorre quando
ele deságua no oceano, formando canais e ilhas.
( ) Cursos de água, localizados em regiões com índices
pluviométricos anuais altos, possuem regime fluvial perene.
( ) Cheias ou inundações dos cursos de água ocorrem na
estação mais chuvosa; e as vazantes, nas estações de
menor precipitação.
( ) Canalização é o processo pelo qual o curso de água é
conduzido por meio de canais ou valas escavadas,
retilinizando
seu leito e regularizando sua direção. A
sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é
(A) V – F – F – V. (B) F – V – V – V. (C) V – V – F – F.
(D) F – F – V – V. (E) V – V – V – F.
57. O Brasil é um país com grande disponibilidade de
recursos hídricos, mas enfrenta o problema de escassez de
água potável em alguns lugares. A esse respeito, considere
as seguintes afirmações.

I - As Regiões Sul e Sudeste concentram o maior potencial
hídrico e o maior contingente populacional do país.
II - A Região Nordeste possui o menor potencial hídrico do
país e o segundo maior contingente populacional entre as
demais regiões do Brasil.
III - A impermeabilização do solo urbano e a manutenção dos
índices de crescimento populacional, nas grandes cidades
brasileiras, garantem a disponibilidade de água potável.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
58. Considere as seguintes afirmações sobre rios e bacias
hidrográficas brasileiras.
I - O rio Amazonas é considerado um rio de planície,
navegável e com baixo potencial hidroelétrico.
II - Os rios Negro, Trombetas e Jari estão entre os maiores e
mais importantes afluentes do Amazonas, pela margem
direita, e dispõem de grande potencial para gerar energia
hidroelétrica.
III - Os principais afluentes da Bacia TocantinsAraguaia têm
potencial hidroelétrico, formando a maior bacia localizada
totalmente em território brasileiro.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas III. (C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
59. Considere as seguintes afirmações sobre atividades
mineradoras e impactos ambientais.
I- No Rio Grande do Sul, o chamado Escudo Sul-riograndense é a unidade geológica de extração mineral mais
antiga do Estado.
II- No Planalto Basáltico, no Rio Grande do Sul, a presença
de ametista e ágata tem induzido agricultores à atividade de
extração mineral.
III- Nas regiões carboníferas dos estados da Região Sul, a
poluição hídrica mais importante é decorrente da infiltração
da água da chuva, sob os rejeitos gerados nas atividades de
lavra e de beneficiamento.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
60. Considere as afirmações abaixo a respeito da extração e
da produção de derivados de petróleo no Brasil.
I - As refinarias de petróleo, no Brasil, estão localizadas
próximas às regiões de maior concentração industrial, a fim
de atender às necessidades de matéria-prima nesse setor.
II - A atividade petrolífera, no Brasil, é monopólio da
Petrobrás, empresa que controla refinarias e distribuição de
combustíveis e derivados.
III - O Brasil atingiu, em 2009, a autossuficiência e, assim, o
país deixou de importar petróleo, já que todas as refinarias
estão adaptadas para o refino da produção.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
61. Com relação à Amazônia brasileira, considere as
afirmações abaixo.
I - Apesar de os cursos de água serem considerados vias de
transporte, as estradas de rodagem são, atualmente, os
principais corredores de escoamento de população e de
produtos ao longo da floresta amazônica.
II - A maioria dos desmatamentos ocorre no chamado arco de
desflorestamento da Amazônia, faixa de terra que vai do
noroeste do Pará, passando pelo norte do Mato Grosso e por
Rondônia, até o Acre.

III - O avanço das empresas agropecuárias e madeireiras
sobre as áreas indígenas tem aumentado os conflitos sociais
na Amazônia, principalmente nos estados do Pará, Mato
Grosso e Rondônia.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

62. No que diz respeito aos furacões, assinale a alternativa
correta.
(A) Furacões, tufões, ciclones, tempestades ciclônicas e
ciclones tropicais têm origens diferentes e ocorrem nos
mesmos espaços geográficos do planeta.
(B) Eles ocorrem quando do resfriamento da massa de ar,
imediatamente acima da água dos oceanos, provocando
evaporação e consequente aumento da umidade.
(C) Eles geralmente se originam no oceano Pacífico, estando
associados às correntes marinhas frias no Hemisfério Norte.
(D) A maior ocorrência de furacões no Caribe e na América
do Norte está associada aos meses frios do inverno boreal.
(E) A ocorrência do furacão Sandy, no mês de outubro de
2012, é o resultado do aumento da intensidade do vento
entre regiões com grandes diferenças de temperaturas frias
(pressão maior) e quentes (pressão menor).
63. Com relação à dinâmica climática, considere as
afirmações abaixo.
I - O deslocamento das massas de ar é um fenômeno
atmosférico que ocorre na troposfera e que interfere nas
condições meteorológicas.
II - As massas de ar polares têm origem nos polos Norte e
Sul do planeta e, conforme a área por onde se deslocam,
podem ser secas ou úmidas.
III - As chamadas frentes de transição, que se formam nas
áreas onde ocorre o encontro entre massas de ar, podem ser
frentes frias ou quentes.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
64. O mapa abaixo representa os estudos realizados pelo
geógrafo brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber, sobre os domínios
morfoclimáticos do Brasil, que resultam da interação entre
relevo, clima e vegetação.

Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

(C) Apenas I e II.

67. Considere as seguintes afirmações sobre as
transformações recentes no Mercosul.
I - A integração da Venezuela ao Mercosul contou com apoio
dos governos do Uruguai, da Argentina e do Brasil.
II - A suspensão provisória do Paraguai do Mercosul ocorreu
em virtude do processo político que levou ao impeachment o
então presidente paraguaio Fernando Lugo, em junho de
2012.
III- O Brasil tem interesse na entrada do Chile como membro
permanente do Mercosul, uma vez que a economia daquele
país é centralizada em petróleo.
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. Observe a figura abaixo a respeito da produção agrícola
de orgânicos.
Considere as seguintes afirmações a respeito dos domínios
morfoclimáticos e a respectiva localização no mapa.
I - Domínio da Caatinga (1 no mapa): relevo formado por
depressões e planaltos. Possui clima semiárido, com chuvas
concentradas em alguns meses do ano. A vegetação de
arbustos espinhosos e cactáceas sofre alterações desde a
época do Brasil colônia.
II - Domínio do Cerrado (2 no mapa): a vegetação tem sido
intensamente alterada para dar lugar às áreas de pastagens
e para a instalação de lavouras (sobretudo o cultivo da soja).
III - Domínio das Araucárias (3 no mapa): região
caracterizada pela presença de planaltos em estruturas
dobradas, com muitas serras e morros.
IV - Faixas de Transição (4 no mapa): áreas intermediárias
que possuem características ambientais de dois ou mais
domínios morfoclimáticos, como é o caso do Pantanal matogrossense.
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.
65. No bloco superior abaixo, estão listados quatro termos; no
inferior, definições de conceitos referentes a três desses
termos.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.
1 - Região 2 - Território 3 - Biosfera 4 - Bioma
( ) Parcela da superfície terrestre que forma uma unidade
distinta em virtude de determinadas características temáticas.
( ) Apropriação de uma parcela geográfica por um indivíduo
ou uma coletividade.
( ) Um conjunto de ecossistemas.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é
(A) 1 - 2 - 4. (B) 1 - 2 - 3. (C) 2 - 3 - 1.(D) 3 - 4 - 2.(E) 3 - 4 - 1.
66. Considere as seguintes afirmações sobre a crise do Euro
e a geopolítica na Europa.
I - Uma das razões da crise do Euro é a dificuldade de alguns
países europeus na manutenção de uma política de bemestar social em uma economia neoliberal.
II - Países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia baixaram
seus custos e retomaram as barreiras alfandegárias internas.
III- O déficit orçamental da Grécia fez com que os
investidores exigissem taxas de juros muito altas para
emprestar dinheiro ao país.

Com base na figura acima, considere as seguintes
afirmações sobre a produção agrícola de orgânicos.
I - A Oceania, diferente dos demais continentes, tem sua
produção em grande escala.
II - A Europa e a América do Sul têm a produção de
orgânicos com características muito semelhantes.
III- A América do Norte tem sua produção de orgânicos
centrada em produtores com maior área de cultivo.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III. (E) I, II e III.
69. Observe o quadro abaixo referente à produção de
orgânicos no Brasil e à estrutura fundiária.

Adaptado de: Censo Agropecuário 2006, IBGE. Disponível
em:
<http://ipd.org.br/upload/
tiny_mce/arquivos/Perfil_do_mercado_organico_brasileiro_c
mo_processo_de_inclusao_social.pdf>.
Acesso em: 12 set. 2012.

Com base nos dados do quadro acima, considere as
seguintes afirmações sobre a produção de orgânicos.
I - Nos estados da Região Sul, a agricultura orgânica
desenvolve-se, em média, em pequenos estabelecimentos.
II - Nos estados da Região Centro-Oeste, o valor da produção
por área é, em média, o maior entre as regiões.
III- Na Região Nordeste, encontra-se o menor valor de
produção entre as regiões.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III. (E) I, II e III.
70. Observe o quadro abaixo.

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário e Pesquisa da Pecuária
Municipal.

Considere as seguintes afirmações a respeito dos dados
populacionais das cidades brasileiras.
I - Na década de 1950, existiam no Brasil quatorze cidades
consideradas de porte médio.
II - A partir da década de 2000, há o crescimento no número
de médias cidades, o que configura uma desconcentração
populacional no Brasil.
III- A partir da década de 1970, o crescimento dos maiores
centros urbanos contribuiu para o surgimento das principais
metrópoles do Brasil.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
Instrução: As questões 73 e 74 estão relacionadas às
pirâmides populacionais abaixo, referentes à população
indígena em duas regiões brasileiras, em 2010.

Com base nos dados do quadro, considere as seguintes
afirmações sobre a produção leiteira no Brasil.
I - A produção leiteira foi maior no período de 2000 a 2011.
II - A produtividade do leite pouco cresceu, visto que
acompanhou apenas o crescimento proporcional da produção
de leite.
III- O rebanho bovino leiteiro cresceu no período de 1975 a
2011, conforme demonstram a produção e a produtividade de
leite.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
71. O desenvolvimento tecnológico dos séculos XIX e XX
alterou as formas de trabalho, as paisagens geográficas, os
hábitos e os costumes das populações. Assinale a alternativa
correta em relação a essas alterações.
(A) A produção de elevadores e automóveis, no final do
século XIX e início do século XX, contribuiu para a
verticalização e a intensificação da estrutura viária no espaço
urbano.
(B) O conhecimento técnico-científico, nos séculos XIX e XX,
contribuiu para reduzir a degradação ambiental.
(C) A criação de equipamentos agrícolas modernos viabilizou
o cultivo de grandes extensões de terras e o aumento da
demanda por trabalhadores no campo.
(D) O desenvolvimento econômico, tecnológico e social, que
transformou as paisagens geográficas, tem sua origem nas
políticas
nacionalistas,
implantadas
pelos
regimes
autoritários, no final do século XIX.
(E) Tecnologias avançadas, direcionadas para a automação
da produção, proporcionaram o aumento da produtividade,
exigindo maior esforço físico e mental dos trabalhadores para
realizar as atividades.
72. Observe o quadro abaixo.

Adaptado de:
<http://www.ibge.gov.br/indigenas/piramide_indigena.html>.
Acesso em: 12 set. 2012.

73. Com base nos dados apresentados pelas duas pirâmides
populacionais, considere as afirmações abaixo.
I - A análise das formas das pirâmides permite concluir que a
pirâmide 1 representa uma região com a população indígena
predominantemente rural.
II - A pirâmide 2 aponta uma diminuição do número de
idosos, isto é, indica uma menor expectativa de vida.
III- A base da pirâmide 1 é característica de uma região com
baixo índice de urbanização.
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. Assinale a alternativa correta, de acordo com os dados
constantes nas duas pirâmides.
(A) As informações das pirâmides demonstram que a
população indígena tem um crescimento populacional inverso
ao da população brasileira em geral, quanto aos fatores
ruralidade e urbanidade.
(B) A projeção do crescimento da população indígena na
pirâmide 1 aponta maior expectativa de vida.
(C) A comparação entre as duas bases das pirâmides permite
concluir que o crescimento vegetativo da população indígena
é maior na pirâmide 2.
(D) A pirâmide 1 reflete um grande crescimento da população
indígena adulta.
(E) O formato da pirâmide 2 indica que as populações
indígenas residentes em áreas urbanizadas são mais
longevas, porém com taxa de natalidade menor.
75. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Fonte: Adaptado de:
<http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-mundi.php>.
Acesso em: 5 set. 2013.
51. De acordo com o mapa, assinale a alternativa correta
sobre a posição e a orientação geográfica dos países.
(A) Os Estados Unidos localizam-se a sudeste da África do
Sul.
(B) A Argentina está localizada a leste do Chile e também a
sudoeste da Espanha.
(C) A Rússia situa-se a nordeste do Brasil e ao sul da
Austrália.
(D) O Uruguai está a noroeste da Índia que, por sua vez, está
a nordeste da França.
(E) O Canadá situa-se a norte dos Estados Unidos e a leste
da Inglaterra.
52. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as
seguintes afirmações sobre a posição geográfica das cidades
1, 2, 3 e 4.
( ) A cidade 4, localizada no hemisfério oriental, está em
latitude maior que a cidade 3.
( ) A cidade 2 está em maior latitude e longitude que a cidade
3.
( ) A cidade 1 localiza-se no hemisfério ocidental em alta
latitude.
( ) A cidade 3 está no hemisfério oeste e latitude maior do
que a cidade 1.
(A) F – V – F – V. (B) V – F – V – F. (C) F – V – F – F.
(D) V – F – F – V. (E) F – V – V – F.
53. Observe as cidades A e B e suas posições geográficas
em relação ao círculo de iluminação solar, a partir da
dinâmica do movimento de rotação da Terra.

Na cidade de Alegrete, na fronteira oeste do estado do Rio
Grande do Sul, a amplitude térmica anual é ........ que na
cidade de Tramandaí, localizada no litoral norte, devido à
......... . Já na cidade de São Francisco de Paula, localizada
no Planalto Meridional, as temperaturas médias sofrem a
influência da ........, que as ........ .
(A) menor – maritimidade – latitude – aumenta
(B) maior – continentalidade – altitude – diminui
(C) igual – maritimidade – altitude – mantém
(D) maior – continentalidade – latitude – mantém
(E) igual – continentalidade – altitude – diminui
Fonte: Adaptado de:
<http://www.cdcc.usp.br/cda/producao/sbpc93/>.Acesso em:
17 de set. 2013.
Instrução: As questões 51 e 52 estão relacionadas ao mapa
abaixo.
Mundo político

Considere as seguintes afirmações sobre as cidades.
I - Os moradores da cidade B terão uma longa noite pela
frente.
II - Um morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para
as atividades do dia.
III - Os moradores da cidade A têm os seus relógios
adiantados em relação aos moradores da cidade B.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III.
(D) Apenas I e II. (E) Apenas II e III.
54. No hemisfério sul, nos dias em que ocorrem o equinócio e
o solstício de verão, respectivamente, o sol está
perpendicular às cidades brasileiras de
(A) Macapá e São Paulo. (B) Manaus e Rio de Janeiro.
(C) Teresina e Curitiba. (D) Fortaleza e Belo Horizonte.
(E) São Luís e Florianópolis.

55. Leia o texto abaixo.
Depois de umas enormes formações rochosas, que aqui
pareciam torres, nada mais se viu senão areia e areia. Muito
vento, do nordeste. [...]
Sentado à mesa em que escrevo, estou vendo o forte do Rio
Grande, precário daqui, parece muito frágil. Nenhuma pedra,
só uma elevação coberta aqui e ali com capim. [...] A
paisagem é insípida, batida pelo vento. Vento que levanta a
areia e cobre a praia de uma tênue camada branca.

ASSIS BRASIL, Luiz Antônio de. Um quarto de légua em
quadro. Porto Alegre: Editora Movimento, 1976. p. 57 e 59.
O que é descrito no texto, de forma literária?
(A) A Planície Costeira e a atuação da Massa Polar Atlântica
(B) A Depressão Central e a atuação da Massa Tropical
Atlântica.
(C) O Escudo Sul-riograndense e a atuação da Massa
Tropical Atlântica.
(D) A Planície Costeira e a atuação da Massa Tropical
Atlântica.
(E) O Planalto e a atuação da Massa Polar Atlântica.

56. Observe a sequência de mapas, elaborados a partir de imagens de satélite, que mostram o deslocamento de uma frente fria
sobre o Brasil, entre os dias 06 e 10 de agosto de 2007.

Assinale a alternativa que melhor caracteriza a condição de tempo atmosférico na sequência dos dias.
(A) Em 10/08/07, o tempo atmosférico sobre o Rio Grande do Sul está estável, porém as temperaturas estão mais baixas que em
06/08/07.
(B) Em 06/08/07, as temperaturas caem bruscamente e uma intensa tempestade atinge a Região Sul.
(C) Em 08/08/07, após a passagem da frente fria, as temperaturas voltam a subir, mas a nebulosidade sobre o Sul do Brasil é
intensa.
(D) Em 10/08/07, a nebulosidade dissipa-se no Rio Grande do Sul, pois a frente fria migrou para o sul do oceano Atlântico.
(E) Em 08/08/07, a frente fria já passou pela Região Sul, deixando um rastro de nuvens, característico do tempo atmosférico pósfrente fria.
57. Analise os climogramas abaixo, no hemisfério sul.

Comparando esses climogramas, é possível afirmar que
(A) o 1 apresenta as variações mais significativas de pluviosidade e temperatura, indicando um clima equatorial úmido.
(B) o 2 apresenta uma relação direta entre pluviosidade e temperatura, indicando um clima com verões quentes e úmidos.
(C) o 3 apresenta uma relação inversa entre pluviosidade e temperatura, indicando um clima com invernos úmidos.
(D) o 1 e o 2 apresentam condições de considerável pluviosidade nos meses de temperaturas mais altas.
(E) o 2 e o 3 indicam variações significativas de pluviosidade e temperatura, com estações definidas para ambos.
58. Observe abaixo a figura do continente africano com os
países identificados pelos números de 1 a 5.

(D) Apenas I e II. (E) I, II e III.
60. Observe a charge abaixo.

Fonte:
<http://www.gangamacota.blogspot.com.br/2012/03/africa
-mapa-sem-escala-paracolorir.html>. Acesso em: 23 set.
2013.
No bloco superior abaixo, estão listados países do continente
africano; no inferior, a paisagem desses países.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.
(1) Namíbia
(2) Egito
(3) Congo
(4) Uganda
(5) Zâmbia
( ) A alta nebulosidade que se desenvolve sobre este país,
em virtude da insolação intensa, propicia o desenvolvimento
de uma floresta tropical bastante biodiversa.
( ) As águas frias do oceano, neste país, dificultam a
formação de nuvens, criando condições para o surgimento de
um deserto litorâneo.
( ) Este país, famoso pela paisagem desértica, tem 95% de
seu território coberto por areias, em que a amplitude térmica
é grande, oscilando entre 50 oC durante o dia e -5 oC à noite.
( ) O clima, neste país, é amenizado pela altitude e alterna
estação chuvosa e seca.

Tal característica justifica a cobertura de savanas sobre a
maior parte do território, que abriga grande variedade de
animais.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é
(A) 3 – 2 – 5 – 1. (B) 4 – 5 – 3 – 1. (C) 3 – 1 – 2 – 5.
(D) 5 – 1 – 2 – 3. (E) 2 – 1 – 5 – 4.
59. Considere as seguintes afirmações sobre o ambiente
antártico.
I - Glaciar é a designação dada ao gelo formado pela
acumulação de camadas de neve, transformadas em gelo,
devido à pressão causada pelo peso.
II - Na Antártica, estão, aproximadamente, 60% das reservas
de água doce do planeta, e a borda de sua base, em contato
com a água aquecida dos oceanos, ocasiona o derretimento
do gelo.
III - O grande fluxo de turistas para o continente antártico
pode levar doenças desconhecidas à população e à fauna
local.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III.

Adaptado de:
<http://raesidecartoon.com/dbtest/index.php?com=default&o=
0&i=2961&category=16#image>.Acesso em: 15 set. 2013.
Com relação ao tema apresentado na charge, considere as
seguintes afirmações.
I - A alteração de habitats, provocada pela expansão urbana,
não oferece riscos às espécies, uma vez que os animais
conseguem adaptar-se a essa nova condição.
II - Recentes casos, veiculados na mídia, sobre animais
selvagens circulando em áreas urbanizadas podem ser
explicados pela alteração e degradação do seu habitat
original.
III - A expansão das áreas urbanas e a ampliação
desordenada das fronteiras agropecuárias dentro de áreas
nativas levam à alteração da biodiversidade, podendo causar
a extinção de espécies encontradas apenas nesse habitat.
Quais estão corretas?
(A) Apenas II.
(B) Apenas I e II. (C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
61. Considere as seguintes afirmações em relação à
ocorrência dos desertos.
I - A presença dos ventos alísios nas zonas tropicais é
determinante para a ocorrência de desertos.
II - As correntes frias oceânicas, a exemplo das correntes de
Humboldt e Benguela, contribuem para as formações
desérticas do Atacama e da Namíbia.
III - A presença dos ventos das Monções é a causa principal
da formação desértica do Saara, o maior deserto do planeta.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
62. Considere as seguintes afirmações sobre os problemas
ambientais dos oceanos.
I - As grandes extensões dos oceanos reduzem a
concentração dos poluentes, oriundos de atividades
humanas, não oferecendo riscos significativos à fauna
marinha.
II - A pesca predatória em escala industrial retira do mar
milhares de toneladas de peixes sem nenhum controle
quanto à seleção das espécies e à época de reprodução,
podendo levar cardumes inteiros ao desaparecimento.
III - O vazamento de petróleo pode ocorrer em navios
petroleiros, nas plataformas de extração e nos oleodutos de

distribuição, causando danos enormes ao ecossistema
marinho.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
63. Observe a figura abaixo.
Desmatamento na região dos formadores do rio Xingu

(A) O potencial dos cursos fluviais nunca foi aproveitado
como recurso energético, devido ao relevo extremamente
plano da região.
(B) A inexistência de institutos de pesquisa na região
comprometeu a exploração de seus recursos minerais.
(C) As atividades econômicas desenvolveramse sem
impactos significativos ao ambiente, uma vez que a floresta
Amazônica ainda é bastante extensa, cobrindo pouco menos
que a metade do território brasileiro.
(D) A integração da Amazônia à economia nacional baseouse nas atividades agrícolas e minerais que promoveram o
desenvolvimento sustentável da região.
(E) A Amazônia tem uma contribuição significativa nas
atividades de extração e transformação mineral, porém essas
atividades têm desterritorializado as populações tradicionais e
degradado o ambiente.
65. Leia o trecho extraído do vídeo “A História das Coisas”,
produzido por Annie Leonard. Onde eu vivo, nos Estados
Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original,
40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E
o nosso problema não é apenas estarmos utilizando
demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais
do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas
usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem
ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5
planetas. E sabe de uma coisa: só temos um!
Fonte: A História das Coisas. Disponível
em:<http://www.youtube.com/watch?v= 7qFiGMSnNjw>.
Acesso em: 17 set. 2013.

Adaptado de: <http://www.socioambiental.org>. Acesso
em: 21 set. 2013.

Estimulada pelos altos preços internacionais e pela política
de crédito agrícola, a atividade que maiscontribui para o
desmatamento desta região é a
(A) lavoura de arroz.
(B) lavoura de soja.
(C) pecuária bovina de corte.
(D) lavoura de cana de açúcar.
(E) produção de uva para produção de vinhos.
64. Leia o segmento abaixo.
A floresta precisa ter valor em pé. Este era o mantra da
geógrafa política Bertha Becker, que faleceu no último dia 13,
sábado, aos 83 anos, deixando um legado de quase meio
século de estudos sobre a Amazônia. Para Bertha, era
preciso pensar o desenvolvimento da floresta, não apenas
sua preservação; dar motivos para aqueles que enriquecem,
ou simplesmente tiram seu sustento da mata, quererem
preservá-la.
Adaptado de: <http://oglobo.globo.com/amanha/ berthabecker-deixa-legado-sobre-desenvolvimentoda- amazoniaem-pe-9140213#ixzz2fH7OcZhU>.Acesso em: 18 set. 2013.
Sobre o desenvolvimento econômico da Amazônia, assinale
a alternativa correta.

Sobre o padrão de consumo de países como os Estados
Unidos e sua relação com a exploração da natureza, é
correto afirmar que
(A) os Estados Unidos possuem recursos próprios em
quantidade suficiente para atender suas necessidades, o que
torna o padrão de consumo estadunidense sustentável.
(B) o modelo de consumo estadunidense não impacta os
recursos mundiais, uma vez que existem países que não têm
esse mesmo padrão de consumo.
(C) o padrão de consumo estadunidense, para atingir uma
economia sustentável, deve ser disseminado entre os
diferentes povos.
(D) o padrão de consumo estadunidense evidencia uma
relação socioambiental de uso predatório da natureza,
tornando-se insustentável.
(E) os países em desenvolvimento podem alcançar o atual
padrão estadunidense sem riscos ao ambiente.
66. A África começou a ser mais intensamente explorada
pelas nações europeias nos fins do século XIX, por liderança
do Rei Leopoldo II, da Bélgica, em busca dos produtos da
floresta tropical. Ao sul, metais nobres e diamantes
motivaram a forte presença da colonização inglesa, que se
arrastou por quase todo o século XX. O texto acima diz
respeito
(A) ao processo de descolonização do continente africano.
(B) ao momento mais intenso da escravização.
(C) ao processo da partilha do continente africano.
(D) ao domínio luso-espanhol no continente africano.
(E) à integração do continente africano ao processo de
industrialização
67. A população do Estado do Rio Grande do Sul foi a que
menos cresceu nos últimos dez anos no país, de acordo com
dados do Censo 2010. De 2000 a 2010, o crescimento
populacional médio do Estado ficou em 0,49% ao ano. A
média brasileira anual foi de 1,17% na última década.

Observe, abaixo, o mapa da Taxa Geométrica
Crescimento Anual da população 2000-2010.

de

Sobre a dinâmica do crescimento populacional dos
municípios do Rio Grande do Sul, é possível afirmar que
(A) muitos municípios localizados na porção oeste do Estado
já experimentam o decréscimo da sua população.
(B) todos os municípios do Estado apresentam crescimento
abaixo da taxa nacional.
(C) o Rio Grande do Sul apresenta-se bastante homogêneo
no que se refere ao crescimento da população, que acontece
lentamente em todos os municípios do Estado.
(D) os municípios do leste do Estado estão crescendo mais
lentamente do que os demais.
(E) os municípios com maior crescimento populacional
localizam-se nas áreas litorâneas.
68. Observe o quadro abaixo.

69. Considere o gráfico abaixo sobre a distribuição da
população brasileira em grandes grupos de idade (%).

Sobre a dinâmica desses três grupos populacionais, é correto
afirmar que
(A) o grupo de pessoas entre 15 e 64 anos está encolhendo,
pois o de idosos está aumentando.
(B) a parcela de jovens entre 0 e 14 anos é menor, porém
isso não se reflete em um aumento do grupo entre 15 e 64
anos de idade.
(C) o número de pessoas por grupo de idade não se alterou,
exceto o do grupo entre 0 e 14 anos.
(D) o decréscimo da qualidade de vida do brasileiro explica a
diminuição do número de pessoas entre 0 e 14 anos.
(E) o aumento da expectativa de vida está relacionado ao
crescimento do grupo de adultos e idosos no Brasil.
70. Sobre as relações de consumo que se estabelecem na
atualidade, considere as seguintes afirmações.
I - A reserva de mercado exclusivamente para os produtos
nacionais é uma consequência da economia globalizada.
II - Uma das funções do crédito, no modelo capitalista de
consumo, é permitir às pessoas de baixo poder aquisitivo o
acesso a bens de consumo, muitas vezes acarretando o
comprometimento de sua renda futura.
III - O atual modelo de consumo mundial exerce forte pressão
sobre a natureza, devido à demanda por matérias-primas.
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.
71. A manchete e a imagem abaixo retratam uma cena que
se repete cotidianamente na BR 116, estrada que liga Porto
Alegre/RS a municípios da região metropolitana.

Considere as seguintes afirmações sobre a taxa média
geométrica de crescimento anual da população residente no
Brasil.
I - As regiões Nordeste, Sudeste e Sul apresentaram um
pequeno aumento na taxa de crescimento; as regiões CentroOeste e Norte apresentaram um declínio na mesma taxa no
período de1991/2000 a 2001/2005.
II - As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram os valores
mais elevados nos três períodos, refletindo atividades de
expansão econômica, atrativas de influxos migratórios.
III - A região Nordeste apresentou a menor taxa de
crescimento desde a década de 1980, devido àdiminuição
dos níveis de fecundidade e, principalmente, à diminuição da
emigração para outras regiões do país.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) Apenas II e III.

Congestionamentos aumentam nos dois sentidos da BR116

Disponível em:
<http://www.jornalvs.com.br/tudotrancado/470334/conges
tionamentos-aumentam-nosdoissentidos-da-br-116.html>. Acesso em: 18 set. 2013

Entre os inúmeros fatores que causam essa situação, podese destacar o fluxo de pessoas residentes em outros
municípios que se deslocam, diariamente, para trabalhar ou
estudar na capital. Esse movimento é denominado
(A) êxodo rural.
(B) migração pendular.
(C) transumância.
(D) emigração.
(E) êxodo urbano.
72. Considere o segmento abaixo, a respeito do Plano Diretor
de uma cidade. Segundo a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o Plano Diretor de uma cidade é
instrumento básico de um processo de planejamento
municipal para a implantação da política de desenvolvimento
urbano. Em uma sociedade desigual como a brasileira, o
resultado do planejamento urbano e a sua execução geraram
uma série de insatisfações na população.Assinale com V
(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre os
resultados da aplicação do Plano Diretor como causa das
demandas de mobilidade urbana.
( ) A criação de bairros funcionais, a exemplo dos comerciais,
residenciais, mistos e industriais, aumenta a necessidade de
deslocamentos e o uso de transporte público.
( ) O desequilíbrio do uso dos equipamentos urbanos, a
valorização e o uso do solo urbano evitam a criação de
centros e periferias.
( ) O estímulo ao transporte público em vias principais
promove um maior deslocamento das pessoas.
( ) O estímulo ao transporte coletivo, através de malha
abrangente e rápida, evita o transporte individual.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é
(A) V – V – F – F. (B) F – V – F – V. (C) V – F – V – F.
(D) F – F – V – F. (E) V – V – F – V.
73. O leilão do Campo de Libra, na Bacia de Campos, na
costa brasileira, concede áreas para exploração de petróleo e
gás natural na região do pré-sal, sob o regime de partilha de
produção. A esse respeito, considere as seguintes
afirmações.
I - A Petrobrás será a única operadora de todos os campos,
mesmo sob o regime de partilha de produção.
II - A expectativa é que a área de Libra seja a maior reserva
de petróleo já descoberta no país.
III - Os setores de educação e saúde receberão os royalties
dos novos contratos da União.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II. (C) Apenas III
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III.
74. A porção interior da Região Nordeste do Brasil vem
sofrendo transformações significativas na produção agrícola,
a exemplo
(A) do fumo para o mercado nacional.
(B) da cana-de-açúcar para a produção de polímeros.
(C) da uva para a produção de vinho tipo exportação.
(D) da laranja para a produção de suco.
(E) do eucalipto para a produção de celulose.
75. No bloco superior abaixo, estão listadas quatro
orientações de ventos; no inferior, três situações decorrentes
da ocorrência desses ventos.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior, a partir
da cidade de Porto Alegre, de sua bacia hídrica e do Lago
Guaíba.
(1) Vento Sul

(2) Vento Norte
(3) Vento Leste
(4) Vento Oeste
( ) Represamento das águas em tempo de enchentes
( ) Brisa marítima nos meses de janeiro e fevereiro
( ) Ventos quentes carregados de umidade nos meses de
verão
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é
(A) 1 – 3 – 2.
(B) 1 – 2 – 3.
(C) 4 – 3 – 1.
(D) 2 – 1 – 4.
(E) 3 – 4 – 2.

UFRGS 2015
51.
Trinta e duas seleções participaram da Copa do
Mundo de Futebol da FIFA no Brasil, nos meses de junho e
julho de 2014, final do equinócio de outono e início do
solstício de inverno em quase a totalidade do território
nacional. Assinale a alternativa que contém os países cujas
seleções vieram de uma condição de iluminação solar oposta
à que encontraram na maior parte do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Holanda, Argentina e Argélia
Rússia, Alemanha e Croácia
Colômbia, México e Austrália
Chile, Gana e Costa do Marfim
Argentina, Camarões e Coreia do Sul

52.
Na Copa do Mundo de Futebol 2014, jogaram
Japão e Costa do Marfim no dia 14 de junho, às 22 horas
(horário de Brasília), na Arena Pernambuco. Em Tóquio, o
horário do jogo foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

às 22 horas do dia anterior.
às 10 horas do dia anterior.
às 10 horas do mesmo dia.
às 10 horas do dia seguinte.
às 22 horas do dia seguinte.

53.
Um menino que mora em uma cidade localizada
sobre a linha do Equador (latitude 0º) quer construir uma casa
para a morada de pássaros, de forma que possa aproveitar
melhor a entrada de raios de Sol. O menino deve colocar a
entrada da casa orientada no sentido
(A)
norte, pois assim terá Sol na maior parte do ano.
(B)
oeste, pois terá sempre o Sol da manhã nas
estações de inverno e verão.
(C)
sul, pois terá sempre o Sol na estação do
inverno, mas não no verão.
(D)
norte, pois terá sempre o Sol na estação do
inverno, mas não no verão.
(E)
leste, pois sempre terá o Sol da manhã nas
estações de inverno e verão

54.

Observe o trecho abaixo.

Chovia meses inteiros, anos inteiros. A chuva caía em fios
como compridas agulhas de vidro que se partiam nos tetos,
ou chegavam em ondas transparentes contra as janelas, e
cada casa era uma nave que dificilmente chegava ao porto
naquele oceano de inverno.
(...) Esta chuva fria do sul da América não tem as rajadas
impulsivas da chuva quente que cai como um látego e passa
deixando o céu azul. Pelo contrário, a chuva austral tem
paciência e continua sem fim, caindo do céu cinzento.
Pablo Neruda. Confesso que vivi: memórias. Rio de Janeiro:
Difel, 1977. p. 7-8.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a
massa de ar responsável pelo regime de precipitação descrito
acima e o país onde ele ocorre.
(A)
massa de ar polar pacífica; Chile
(B)
massa de ar polar atlântica; Paraguai
(C)
massa de ar polar pacífica; Colômbia
(D)
massa de ar tropical continental; Uruguai
(E)
massa de ar tropical atlântica; Argentina
55. Observe o mapa abaixo:

II - Domínio das pradarias: onde predomina o clima
subtropical, o relevo de coxilhas e a vegetação herbácea dos
campos.
III- Domínio das Caatingas: predominante no interior do
nordeste
brasileiro,
caracterizado
por
depressões
interplanálticas semiáridas.
Quais são as corretas?
(A)
Apenas I.
(B)
Apenas II.
(C)
Apenas I e III.
(D)
Apenas II e III.
(E)
I, II e III.
57.
Escavando a partir da superfície, um geólogo
encontrou os seguintes depósitos nesta ordem: argila, areia,
argila com fósseis de vegetais, cascalhos e argila com fósseis
de peixes. A respeito dessas descobertas, foram feitas as
afirmações abaixo.
I - Os fósseis de peixes formaram-se sobre a camada de
cascalho.
II - Os sedimentos cronologicamente mais recentes são a
camada de argila seguida pela de areia.
III- Os fósseis de vegetais encontrados são mais antigos que
os fósseis de peixes.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

58. Na figura abaixo, estão indicados, por números, três
países do continente asiático.

Adaptado de: Alves, Andressa; Boligian, Levon; Martinez,
Rogério; Vidal, Wanessa Pires G.Geografia: espaço e
vivência. 6o ano. 5. ed. São Paulo: Editora
Atual, 2013. p. 33.
Assinale a alternativa que indica a extensão aproximada, em
metros, da pista A do Aeroporto Santos Dumont, na cidade
do Rio de Janeiro.
(A) 5
(B) 1,375
(C) 500
(D) 1150
(E) 1375

56.
Considere as afirmações abaixo, sobre os
domínios morfoclimáticos propostos pelo geógrafo Aziz
Ab’Saber, os quais resultam da interação de clima, relevo e
vegetação e constituem paisagens próprias.
I - Domínio dos Mares de Morros: onde predomina o relevo
mamelonar e a Mata Atlântica.

Adaptado de: <http://geografiaetal.blogspot.com.br
/2009/10/mapa-mudo-politico-da-asia.html>.
Acesso em: 25 ago. 2014.
Assinale a alternativa que apresenta a correspondência
correta entre número, denominação do país e característica
populacional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
gráfica

1 – Nepal – alta densidade demográfica
2 – Catar – baixa densidade demográfica
1 – Paquistão – alta densidade demográfica
3 – Indonésia –.baixa densidade demográ- fica
2 – Arábia Saudita –.baixa densidade.demo-

(D)
(E)

Apenas I e III.
I, II e III.

60. Considere as afirmações abaixo, sobre o sistema de
produção de energia elétrica no Brasil.

59. Observe a figura abaixo.
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS POR DIA
NO BRASIL EM TONELADAS

I - A maior parte da energia elétrica é gerada pelas
hidrelétricas.
II - O sistema operacional para complementação da energia
elétrica utiliza termelétricas, sempre que necessário.
III- As termelétricas, embora de custo mais baixo que as
hidrelétricas, são mais poluentes.
Quais estão corretas?
(A)
Apenas I.
(B)
Apenas III.
(C)
Apenas I e II.
(D)
Apenas I e III.
(E)
I, II e III.
61. Nos últimos tempos, o Brasil tem sido escolhido como
destino de emigrantes africanos de diversos países. Segundo
dados da Polícia Federal, viviam, em 2000, no Brasil, 1.054
africanos regularizados de 38 nacionalidades, mas o número
saltou, em 12 anos, para 31.866 cidadãos legalizados,
provenientes de 48 das 54 nações do continente. Considere
as afirmações abaixo, sobre esse fluxo migratório crescente.

<http://2020sustentavelresiduossolidosurbanos.
blogspot.com.br/2010/09/brasileiro-produz-tanto
-lixo-quanto.html>. Acesso em: 11 out. 2014.
Considere as afirmações sobre os resíduos sólidos coletados
no Brasil.
I - O aumento do poder de compra dos brasileiros está
fazendo com que a população do país gere cada vez mais
lixo inorgânico, o que não é acompanhado pela implantação
de programas de coleta seletiva e pelo volume de material
reciclado.
II - A reduzida coleta de resíduos urbanos na região Norte é
explicada pela maior preocupação ambiental dos habitantes,
que adotam a prática do consumo reduzido e da reciclagem.
III- A densa urbanização da região sudeste, associada à
maior concentração de renda, explica os dados expressivos
de resíduos sólidos urbanos coletados por dia.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.

I - A imagem de nação emergente no cenário internacional
levou o Brasil a ser visto pelos africanos como um destino
mais atraente, com maior oferta de empregos e possibilidade
de melhoria de renda.
II - Uma parcela dos imigrantes que recentemente chegou ao
país apresenta formação educacional e profissional
qualificada e é economicamente ativa.
III- A recente epidemia do vírus ebola nos países da África
ocidental gerou a saída de um número expressivo de
africanos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

62. Considere a tabela abaixo, sobre o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) que é uma medida
comparativa usada para classificar a qualidade de vida
oferecida por um país aos seus habitantes.

Com base na tabela, considere as seguintes afirmações.
I - Cuba apresenta expectativa de vida, média de anos de
escolaridade e rendimento per capita superiores aos do
Brasil.
II - Brasil e Zimbábue apresentam, em média, a mesma
escolaridade.
III- Zimbábue apresenta maior IDH em relação à Etiópia,
devido à média de anos de escolaridade.
Quais estão corretas?
(A)
Apenas I.
(B)
Apenas II.
(C)
Apenas III.
(D)
Apenas II e III.
(E)
I, II e III.
63. Observe a charge abaixo:

Disponível em: <http://ronairocha.blogspot.com.br/2006/04>.
Acesso em: 25 ago. 2014.
A crítica referida na charge deve-se
(A)
à ampliação da atividade pastoril no Norte do
Brasil e à silvicultura de eucalipto no Sul, que acarreta a
degradação dos biomas.
(B)
às queimadas no Noroeste do país e à
recuperação da vegetação original para uso farmacêutico.
(C)
à biopirataria e ao plantio de pínus nas áreas
desmatadas para utilização comercial.
(D)
ao agronegócio que se expande no Norte e ao
reflorestamento de áreas de Mata Atlântica para uso na
indústria de cosméticos.
(E)
à expansão do cultivo de grãos no Norte do país
e ao reflorestamento com araucária nas áreas de campo no
Sul para uso na indústria moveleira.
64. Considere as afirmações abaixo, sobre as fronteiras
brasileiras.
I - A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) corresponde a 200
milhas marítimas, das quais 12 milhas compreendem o mar
territorial.

II - A Faixa de Fronteira é a faixa interna de 150 km de
largura, paralela à linha divisória terrestre do território
nacional, que engloba a área total ou parcial dos municípios
brasileiros.
III- A legislação brasileira atual considera território nacional as
áreas de propriedade de brasileiros natos em países
limítrofes ao Brasil.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III

65. Observe a imagem abaixo:

Disponível em:
<http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=29078>. Acesso
em: 15 ago. 2014.
Da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos,
percebe-se que a extensão da malha urbana dificulta a
definição dos limites entre os municípios vizinhos ao de São
Paulo. O conceito que melhor expressa a unificação da
extensão territorial de vários municípios é
(A)
conurbação.
(B)
aglomeração.
(C)
região metropolitana.
(D)
regiões distritais.
(E)
desmunicipalização.
66. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do
enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A população
brasileira, em razão ........ da taxa de ........, deve começar a
decrescer a partir de 2040. Essa situação é chamada de
........ . O fenômeno é ........ na cidade que no campo.
(A) da diminuição
demográfica
(B) da manutenção
demográfico
(C) da diminuição
demográfica
(D) da manutenção
demográfica
(E) do aumento
demográfica

– natalidade
– menor
– mortalidade
– igual
– fecundidade
– maior
– natalidade
– maior
– fecundidade
– menor

67. Observe os dados abaixo:

transição
declínio
transição
estabilidade
transição

Disponível em:
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/04/populacao-diminuiem-21-das- cidades-do-pais-entre-2000-e-2013.html>.
Acesso em: 15 set. 2014.
Considere as afirmações abaixo, sobre as cidades.
I - A população das cidades, de uma forma geral, vem
diminuindo pela combinação da redução da fecundidade e
dos processos migratórios, como nas cidades da Região Sul.
II - O maior declínio da população é observado na Região
Sudeste, devido, em parte, à emigração para o exterior.
III- O menor declínio da população nas cidades da Região
Norte deve-se, entre outros fatores, à menor redução da
fecundidade e dos processos migratórios.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III

68. Considere, a partir dos gráficos abaixo, as afirmações
seguintes sobre a população brasileira de pretos e pardos ao
longo dos anos.

Com base na figura, considere as afirmações abaixo, sobre a
violência entre jovens no Brasil.
I - Os três estados que apresentaram maior número de
homicídios de jovens em 2010, mantendo a posição de 2000,
foram Alagoas, Espírito Santo e Bahia.
II - Os homicídios que, em 2000, aconteciam
predominantemente em estados com maior concentração
populacional, passaram, em 2010, a outros estados,
caracterizando o fenômeno chamado interiorização dos
homicídios.
III- As taxas de mortalidade de jovens, entre os anos 2000 e
2010, nas regiões Sul e Sudeste do país, revelam uma
melhoria em relação à violência.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

70.
Disponível
em:
<http://oglobo.globo.com/infograficos/desigualdade-racialavancos/>. Acesso em: 15 set. 2014.

Tá vendo aquele edifício, moço
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas prá ir, duas prá voltar
Hoje depois dele pronto
Olho prá cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
"Tu tá aí admirado?
Ou tá querendo roubar?
” Meu domingo tá perdido
Vou prá casa entristecido
Dá vontade de beber
E prá aumentar meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio

I - Os pretos e pardos atualmente representam a maior parte
da população brasileira.
II - Os dois gráficos apresentam um aumento mais expressivo
dessa população, do que sua inserção no ensino superior.
III- O aumento expressivo dessa população ocorre a partir de
2005, assim como a estagnação do ingresso no ensino
superior.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

69. Observe a figura abaixo:

Fonte: Zé Ramalho. Cidadão.
A letra da música trata de um setor da economia fortalecido
nos últimos anos, em decorrência do crescimento econômico
brasileiro. Considere as afirmações relativas a esse setor.
I - É chamado de setor primário e abrange, além das
atividades ligadas à construção civil, os serviços de marketing
e a venda de imóveis.
II - É caracterizado pela desigualdade econômica e social,
vivida pelos trabalhadores.
III- Ampliou a procura por operários, com contratação,
inclusive, de mulheres.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Disponível em: <http://www.alagoasnanet.com.br/v3/alagoaslidera-numero-de-homicidiosentre-populacao-jovem/>.
Acesso em: 12 set. 2014.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

71. A política para o desenvolvimento do governo Getúlio
Vargas, no período do Estado Novo, priorizou
(A) a tecnificação da agricultura para exportação.

(B) a promoção da indústria de base, a exemplo da
siderurgia.
(C) a estatização dos meios de comunicação, com o
surgimento da Embratel.
(D) a produção de bens de consumo, a exemplo da indústria
automotiva.
(E) a privatização dos setores industriais de base.
72. Assinale a alternativa que indica a correta relação entre a
região brasileira, a atividade econômica existente, o uso de
tecnologia e o relevo em que se desenvolve.
(A) Região Sul – pecuária – melhoria genética– chapadões
(B) Região Centro-oeste – agricultura comercial – irrigação –
chapadões
(C) Região Nordeste – pecuária extensiva – melhoria
genética – planície costeira
(D) Região Centro-oeste – agricultura de subsistência –
sementes modificadas – serras
(E) Região Sul – agricultura comercial – terraceamento –
planície costeira
73. Assinale a alternativa abaixo que apresenta exemplos de
produção agrícola, oriunda da agricultura familiar, que se
integram à agroindústria e são estimulados pelo Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
(A) Fumo e soja
(B) Hortigranjeiros e arroz
(C) Uva e cana de açúcar
(D) Aves e algodão
(E) Suínos e leite
74. O Rio Grande do Sul é formado por três grandes regiões
hidrográficas: a do Uruguai, a do Guaíba e a Litorânea. A
quantidade e a qualidade de suas águas têm sido alteradas
pelas atividades humanas. Sobre essas regiões hidrográficas,
é correto afirmar que,
(A) na região do Uruguai, predominam as atividades agrícolas
e pastoris, que fazem reduzir a quantidade de sedimentos na
água e aumentar a contaminação por coliformes fecais.
(B) na região Litorânea, há intensa ocupação nos meses de
verão, embora a infraestrutura adequada para atender esse
contingente populacional não acarrete alteração nas
condições de balneabilidade das praias, rios e lagos.
(C) na região do Guaíba, concentram-se as maiores áreas
urbanas e industriais do Estado, apresentando os maiores
índices de poluição, no que se refere tanto aos dejetos
orgânicos, quanto aos industriais.
(D) na bacia do Rio Jacuí, a carga de sedimentos oriundos de
processos erosivos não é considerada prejudicial para a
qualidade de água do Lago Guaíba e da Laguna dos Patos.
(E) na região do Guaíba, que abrange a maior parte do
Estado, há ocupação de mais de 50% do território riograndense.

Disponível
em:
<http://www.scp.rs.gov.br/atlas/conteudo.asp?cod_menu_filho
=791&cod_menu=790&tipo_menu=APRESENTACAO&cod_c
onteudo=1332#>. Acesso em: 14 set. 2014.
(A)
As chuvas no Rio Grande do Sul concentram-se
no sul do estado, devido à entrada constante de frentes
polares.
(B)
Os valores elevados de precipitação no norte do
estado devem-se à influência da massa equatorial continental
que traz umidade da Amazônia.
(C)
O maior volume de chuva no norte do estado
explica-se pela altitude do planalto sul-rio- grandense
associado à trajetória das frentes polares no sentido SW-NE.
(D)
O menor volume de chuvas no sudoeste deve-se
à Cordilheira dos Andes que barra a entrada de umidade
vinda de oeste.
(E)
O aumento crescente das chuvas para o norte
deve-se à influência da maritimidade.

UFRGS 2016
51. Observe o mapa abaixo.

75. Observe o mapa de precipitação média anual abaixo e
assinale a alternativa que indica os fatores geradores da
condição apresentada.

Fonte:
<http://minhageografiadissotudo.blogspot.com.br/2014_04_01
_archive.html>. Acesso em: 26 ago. 2015.

Sobre a localização geográfica dos pontos marcados no
planisfério, é correto afirmar que
a) o ponto C está no hemisfério ocidental.
b) os pontos C e E têm aproximadamente a mesma distância
longitudinal do Meridiano de Greenwich.
o
c) o ponto B está no paralelo 0 .
d) o ponto A está em maior latitude que o ponto D.
e) o ponto E está em menor longitude que o ponto A.
52. A coluna da esquerda abaixo apresenta os movimentos
de rotação e translação, responsáveis por diversos
fenômenos; a da direita, alguns desses fenômenos. Associe
adequadamente a coluna da direita à da esquerda. A
sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é
1. Rotação
2. Translação
( ) Afélio e Periélio
( ) Desvios dos ventos
( ) Movimento aparente do Sol
( ) Estações do ano
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de
cima para baixo, é
a) 2 – 1 – 1 – 2.
b) 1 – 2 – 1 – 2.
c) 1 – 2 – 2 – 1.
d) 2 – 2 – 1 – 1.
e) 1 – 1 – 2 – 2.
53. Observe a figura abaixo.

Fonte:<http://www.geografiaparatodos.com.br/capitulo_2_a_l
ocalizacao_no_espaco_e_os_sistemas_de_info
rmacoes_geograficas_files/image046.gif>. Acesso em: 26
ago. 2015.
Considere as afirmações sobre a posição geográfica de Natal
(Brasil) e Murmansk (Rússia) e suas médias anuais de
temperatura.
I- Murmansk localiza-se em altas latitudes (zona glacial),
onde os raios solares atingem a superfície de forma muito
inclinada, registrando baixas temperaturas ao longo do ano.
II- Natal localiza-se na zona temperada, onde os raios solares
atingem
a
superfície
verticalmente,
elevando
as
temperaturas.
III- A curvatura da superfície da Terra e a inclinação do eixo
de rotação em relação aos raios solares são fatores que,
combinados, explicam a diferença nas médias anuais de
temperatura entre Natal e Murmansk.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.

54. Observe os gráficos de temperatura e precipitação do
mês de julho em Porto Alegre, entre os anos de 2010 e 2015.

Fonte:<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2015/07/media-dastemperaturas-minimas-de-julho-na-capital-foi-amais-alta-dosultimos-cinco-anos-4813418.html>. Acesso em: 13 set. 2015.
Assinale a alternativa que explica corretamente o que está
representado.
a) O fenômeno La Niña, forte no último inverno, aumenta a
nebulosidade e os volumes de precipitação, o que causa
aquecimento da atmosfera e aumento das temperaturas.
b) O aumento das médias de temperatura e de precipitação
explica-se pela atuação do fenômeno El Niño, que aquece as
águas do oceano Pacífico.
c) O aquecimento global aumenta a nebulosidade e mantém
a atmosfera aquecida, elevando as temperaturas mínimas e
mantendo as máximas mais baixas.
d) A poluição atmosférica crescente causa o aumento da
temperatura nos meses de inverno, pela pouca dispersão dos
poluentes, e aumenta as precipitações.
e) O aumento das médias de temperatura e de precipitação
deve-se ao aquecimento das águas do oceano Atlântico e ao
maior aporte de umidade trazido pela massa tropical
atlântica.
55. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(http://www.ipcc.ch) é uma das maiores redes globais de
cooperação e coordenação de pesquisas sobre mudanças
climáticas globais. O aquecimento global é uma das maiores
preocupações desse vasto grupo de cientistas do mundo
todo.
Considere as afirmações abaixo, sobre as consequências do
aquecimento global.
I- O Monte Kilimanjaro na África, porções da Cordilheira dos
Andes e da Cordilheira do Himalaia provavelmente perderão
a maioria de seu gelo glacial nas próximas duas décadas.
II- A intensidade dos ciclones tropicais, correlacionada à
elevação das temperaturas da superfície do mar em regiões
tropicais, aumentará.
III- Secas mais longas e intensas, particularmente nos
trópicos e subtrópicos, como as regiões do Sahel,
Mediterrâneo, África meridional, Oeste dos Estados Unidos,
já estão sendo observadas e aumentarão de intensidade.
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. Observe o gráfico abaixo.

Fonte: MARTINELLI, M. Gráficos e mapas: construa-os você
mesmo. São Paulo: Moderna,1998. p. 75.
Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo climático
representado e suas características.
o
a) Clima temperado, com temperaturas acima de 30 C no
o
verão e abaixo de 10 C no inverno, com chuvas regulares
durante o ano.
b) Clima semiárido, com chuvas abaixo de 20 mm, durante
todo o ano.
c) Clima tropical, com verão chuvoso e temperaturas acima
o
de 20 C, inverno seco com temperaturas mais amenas.
d) Clima equatorial, com temperaturas elevadas, durante todo
o ano, e precipitações regulares.
e) Clima subtropical com inverno chuvoso e temperaturas
o
amenas, verão seco com temperaturas acima de 20 C.

b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
58. Júlio Verne, ao escrever Viagem ao Centro da Terra,
trouxe para a ficção o conhecimento científico que estava
sendo desenvolvido na época. Assim, a escolha da Islândia
como cenário para sua narrativa justifica-se pelas suas
características geográficas, mas também pela sua posição na
crosta terrestre. Considere as afirmações sobre a Islândia e
sobre as camadas da Terra.
I- A Islândia, localizada em área de afastamento de placas
tectônicas, possui vulcões ativos, áreas geotermais e uma
falha que corta o país de norte a sul.
II- O manto localizado sob a crosta terrestre é fluido e se
movimenta através de correntes convectivas que se formam
pela diferença de temperatura existente no interior do
planeta.
III- O núcleo, que apresenta uma parte interna sólida e uma
parte externa líquida, é a camada mais quente da Terra, e
estima-se que sua temperatura pode atingir 6000C.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

57. Observe o mapa abaixo, com representação em curvas
de nível.

59. Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema de
Posicionamento e Navegação Global, mais conhecido pela
sigla em inglês GPS.
I- O sistema é composto por três segmentos: espacial (os
satélites em torno da Terra); controle terrestre (estações de
monitoramento e recepção na superfície) e usuários (através
de aparelhos receptores exclusivos ou incorporados em
outros).
II- O desenvolvimento do sistema de telefonia móvel (celular)
foi o grande impulsionador para a criação de GPSs, uma vez
que, sem smartphones, esses sistemas provavelmente não
existiriam ou teriam aplicação extremamente limitada.
III- Os satélites de GPS possuem órbita fixa e sua disposição
permite ao aparelho, na mão do usuário, captar informação
de, pelo menos, quatro deles, permitindo assim o cálculo das
coordenadas geográficas.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

Fonte:<https://geographicae.files.wordpress.com/2007/06/top
o1.jpg?w=536&h=441>. Acesso em: 26 ago. 2015.

60. Assinale a alternativa que apresenta somente países de
baixa densidade demográfica.
a) Noruega, Canadá e Austrália.
b) Estados Unidos, Índia e Austrália.
c) Nigeria, Brasil e Canadá.
d) Rússia, Austrália e China.
e) Brasil, Paquistão e Argentina.

Considere as afirmações sobre o relevo em que estão
localizados os indivíduos A, B e C.
I- O indivíduo A está sobre um relevo de cuesta com o front
voltado para sudoeste.
II- O indivíduo B está sobre um ponto mais íngreme da
vertente, se comparado ao indivíduo C.
III- As formas de relevo assemelham-se quanto à altitude,
porém diferenciam-se quanto à simetria.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.

61. O deslocamento diário de pessoas entre municípios que
fazem parte de uma mesma região metropolitana é
denominado de
a) migração pendular.
b) migração internacional.
c) migração interestadual.
d) emigração.
e) êxodo rural.

Instrução: O mapa abaixo refere-se às questões 62 e 63.

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC),
International Trade Statistics, www.wto.org.
62. Considere as afirmações abaixo, sobre o mapa.
I- Os países industrializados costumam exportar grandes
volumes de produtos agrícolas e alimentícios.
II- As trocas comerciais intrarregionais ainda são maiores do
que as trocas inter-regionais do mundo.
III- A África tem saldo positivo com as demais regiões quanto
ao comércio de produtos agrícolas e alimentícios, pois
exporta mais do que importa.

Considere as informações abaixo, contidas no mapa, sobre
Mulheres Economicamente Ativas em 2010 no mundo.
I- Os países mais ricos têm, proporcionalmente, maior
quantidade de mulheres que participam do mercado de
trabalho.
II- O mapa mostra que a participação da mulher nas
atividades econômicas está presente na maior parte dos
países.
III- Os países considerados menos desenvolvidos possuem a
maior participação relativa das mulheres na população
economicamente ativa.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
63. A projeção cartográfica apresentada no mapa é
a) projeção cilíndrica de Mercator: nessa projeção, as formas
dos continentes são preservadas, mas as áreas são
distorcidas.
b) projeção de Buckminster Fuller: projeção centrada no polo
que favorece a manutenção das formas e das
proporcionalidades das terras emersas em detrimento dos
oceanos.
c) projeção Azimutal Equidistante Polar.
d) projeção cilíndrica de Peters: é uma projeção equivalente,
em que as áreas são preservadas, mas as formas são
distorcidas.
e) projeção cônica: os meridianos convergem para os polos e
os paralelos são arcos concêntricos situados à igual distância
uns dos outros.
64. Observe o mapa abaixo.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
65. Observe o mapa abaixo.

Fonte: Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados
(ACNUR):
<http://www.unhcr.org/54aa91d89.html>. Acesso em: 05 out.
2015.
Considere as afirmações abaixo, sobre a questão dos
refugiados.
I- Os refugiados procuram principalmente países
considerados ricos e desenvolvidos.

II- Estados Unidos, Alemanha e França são os países que
mais recebem refugiados.
III- O maior número de refugiados localiza-se em países da
África e da Ásia.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
66. Observe as figuras abaixo.

Adaptado de: VALVERDE, O. Recursos naturais e o equilibrio
das estruturas regionais. Rio de Janeiro: IBGE, 1977.
Considere as afirmações sobre uso da terra e morfologia
agrária.
I- O plantio de café, na figura A, é conveniente, porque
diminui a erosão do solo.
II- O terraceamento, mostrado na figura B, minimiza o
processo erosivo.
III- A manutenção da vegetação nativa nas encostas, como
mostrado na figura B, é uma morfologia agrária aconselhável.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
67. Observe a figura abaixo.

Fonte: <reurb.blogspot.com>. Acesso em: 07 jul. 2015.
O fenômeno representado na figura é chamado de
a) Chuva Ácida.
b) Efeito Estufa.
c) Ilha de Frescor.
d) Ilha de Calor.
e) Inversão Térmica.
68. Observe o gráfico abaixo, sobre as estimativas das
populações residentes nos municípios brasileiros, divulgado
pelo IBGE, com data de referência de 1º de julho de 2015.

Fonte:
<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=
1&busca=1&idnoticia=2972>. Acesso em: 12 set. 2015.
Considere as afirmações sobre a distribuição da população
nos municípios brasileiros.
I- Mais da metade da população brasileira, 56%, vive em
apenas 5,5% dos municípios, que são aqueles com até 100
mil habitantes, indicando que as pessoas concentram-se em
grandes centros urbanos.

III- Somente 10% da população brasileira concentram-se em
munícipios de 100.001 a 500.000 habitantes.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
69. Observe o mapa abaixo, sobre o aumento percentual da
população da região metropolitana de Porto Alegre, entre os
Censos de 2000-2010.

II- Apenas 6,3% da população residem em 44% dos
municípios com até 10.000 habitantes.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Elaboração: DID Metroplan. Acesso em: 12 set. 2015.
Considere as afirmações abaixo, sobre o mapa.
I- O crescimento populacional apresentado no mapa é a
demonstração
de
que
a
urbanização
brasileira,
especialmente nas áreas metropolitanas, não apresenta

nenhum padrão identificável, o que configura um crescimento
aleatório.
II- O padrão de crescimento populacional apresentado no
mapa, devido às peculiaridades do Rio Grande do Sul, como
baixo crescimento populacional e baixo crescimento
econômico na última década, difere do encontrado em outras
metrópoles brasileiras, pois é sabido que as grandes cidades
crescem de forma explosiva em termos populacionais.

III- O padrão de crescimento populacional apresentado no
mapa corresponde ao observado em outras metrópoles
brasileiras: tendência de crescimento populacional maior em
municípios periféricos do que no núcleo metropolitano.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

70. Observe o gráfico abaixo.

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010
Sobre a distribuição da população mostrada pelo gráfico, é correto afirmar que
a) a base estreita é o resultado da baixa fecundidade atual no Brasil, ao mesmo tempo em que se percebe a expectativa de vida
maior das mulheres.
b) a base estreita é o resultado da alta taxa de natalidade, ao mesmo tempo em que se percebe a baixa expectativa de vida da
população.
c) a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade, ao mesmo tempo em que se percebe a igualdade entre os sexos.
d) a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade infantil, ao mesmo tempo em que se percebe a maior quantidade de
população masculina.
e) as causas da base estreita da pirâmide, com os dados disponíveis atualmente no país, não podem ser determinadas.
71. Observe o gráfico abaixo, sobre a fecundidade no Brasil.

Fonte: IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000-2060 - Revisão 2013.

Considerando as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que
a) o Brasil é um país onde os casais têm muitos filhos, colocando os estudiosos em alerta quanto à possibilidade de explosão
populacional.
b) o declínio da taxa de fecundidade deve-se ao aumento da mortalidade infantil, observado nos últimos anos.
c) a quantidade de filhos no Brasil é compatível com a caracterização de país de Terceiro Mundo, pois pobres têm muitos filhos.
d) o gráfico é demonstração exemplar do poder das mulheres sobre seus corpos.
e) o declínio da fecundidade para um patamar inferior a 2 coloca o Brasil com índice abaixo da taxa de reposição da população,
significando que, nos próximos anos, a população nascida no país deve diminuir.
72. Sobre os conflitos de terra que envolvem os povos indígenas brasileiros, é correto afirmar que
a) a expansão das grandes empresas rurais esbarra no processo de demarcação de terras indígenas, o que tem motivado
violentos confrontos armados no Centro-Oeste do país.
b) as áreas destinadas aos povos indígenas no Mato Grosso do Sul, estado que possui a segunda maior população indígena do
país, representam mais da metade do território do estado.
c) os conflitos do Centro-Oeste são recentes, fruto da expansão da agroindústria nos anos 2000.
d) os conflitos na região norte praticamente não existem mais, uma vez que as empresas rurais estão concentradas nos estados
do Centro-Oeste.
e) menos da metade dos índios brasileiros vive em terras indígenas reconhecidas pelo governo.
73. Observe o infográfico sobre o nível de instrução dos brasileiros com 10 anos ou mais.

Fonte: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/295/fala_2013_n4_jan_mar.pdf>. Acesso em: 14 set. 2014.
Com base no infográfico, é correto afirmar que
a) os brancos predominam no grupo de pessoas sem instrução e ensino fundamental incompleto.
b) as mulheres são maioria entre aqueles que possuem nível superior completo.
c) o número de pardos e pretos que têm o ensino fundamental completo é menor do que aqueles que têm o ensino médio
completo.
d) mais da metade da população brasileira tem o ensino fundamental completo.
e) mulheres são minoria entre os indivíduos com ensino fundamental completo.
74. Leia o segmento abaixo.
Após oscilar entre leves subidas e descidas, o dólar fechou
em alta, o que renova o valor máximo desde 2002 nesta
sexta-feira (11 de setembro), aproximando-se mais cedo dos
R$ 3,90.

Fonte:.<http://g1.globo.com/economia/mercados
/noticia/2015/09/apos-leves-variacoes-dolarfecha- em-alta-erenova-maxima-dede-2002.html>. Acesso em: 14 set. 2015.

Considere as afirmações sobre as consequências da alta do
valor do dólar na economia brasileira.
I- O turismo nacional pode ser impulsionado pela vinda de
turistas estrangeiros, atraídos pelo real mais baixo, bem
como pelos turistas brasileiros que trocam os roteiros
internacionais pelos nacionais.
II- A indústria que importa matéria-prima em dólar tem custo
de produção elevado, o que aumenta os preços dos produtos
para não haver perdas, contribuindo para pressionar a
inflação.
III- A indústria que gasta em reais para produzir e vende em
dólares beneficia-se com o aumento da moeda, pois os
preços dos produtos ficam mais competitivos no exterior.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
75. Em suas viagens de estudo pelo Rio Grande do Sul, o
padre jesuíta Balduíno Rambo, autor de A fisionomia do Rio
Grande do Sul , conheceu muitos lugares, como identificado
no mapa abaixo, pela sequência 1, 2 e 3.

Fonte: Adaptado de VERDUM et al. Rio Grande do Sul
Paisagens e Territórios em transformação. Porto Alegre:
UFRGS, 2004.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta dos
compartimentos geomorfológicos do relevo por onde passou
o padre Rambo.
a) Planície Litorânea, Escudo Sul-riograndense e Cuesta de
Haedo.
b) Depressão Central, Planalto Meridional e Escudo Sul-riograndense.
c) Planalto Meridional, Escudo Sul-riograndense e Cuesta de
Haedo.
d) Planície Litorânea, Planalto Meridional e Depressão
Central.

e) Planície Litorânea, Planalto Meridional e Cuesta de Haedo.

GABARITOS DE GEOGRAFIA

UFRGS 2013
01. C 02. C 03. C 04. B 05. B 06. B 07. D 08. A 09. C
10. B 11. E 12. B 13. C 14. D 15. D 16. A 17. E 18. A
19. B 20. D 21. D 22. E 23. A 24. E 25. C
UFRGS 2014
51- B 52- E 53- B 54- A 55- D 56- A 57- E 58- C
59- E 60- D 61- B 62- D 63- B 64- E 65- D 66- C
67- A 68- C 69- E 70- D 71- B 72- C 73- E 74-C 75- A
UFRGS 2015
51. B 52. D 53. E 54. A 55. E 56. E 57. B 58. E 59. D 60.C
61. D 62. D 63. A 64. C 65. A 66.C 67. A 68. A 69. B 70. D
71. B 72. B 73. E 74. C 75. C
UFRGS 2016
51.B 52.A 53.D 54.B 55.E 56.C 57.D58.E 59.C 60.A 61.A
62.C 63.B 64.D 65.C 66.D 67.D 68.B 69.C 70.A 71.E 72.A
73.B 74.E 75.E
UFRGS 2017
51.E

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

