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31. Observe as figuras abaixo, que correspondem a uma 

seqüência de representações cartográficas de um prédio de uma 
escola em um bairro qualquer. 
 

 
 
Com base nas figuras 1, 2 e 3 e nos fundamentos da cartografia, 
são feitas as seguintes afirmações. 
I - A projeção cartográfica utilizada nas três figuras informa o 
número de reduções que a superfície real sofreu para ser 
representada. 
II - As dimensões dos elementos representados nas figuras 1, 2 
e 3 ficam, nesta ordem, cada vez menores, e a área de 
abrangência da representação cartográfica é cada vez maior. 
III - As três figuras possuem a mesma escala cartográfica, pois 
as dimensões das quadrículas permanecem constantes. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.  b) Apenas lI.   
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.          
e) I, II e III. 
 
32. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 

abaixo, referentes ao sistema terrestre.  
(   ) As transformações ocasionadas na superfície terrestre pelas 
forças endógenas (atividade sísmica e vulcanismo) e pelas 
forças exógenas (processos erosivos e de sedimentação) 
modelam as formas de relevo. 
(   ) A crosta terrestre é constituída pela crosta continental, que 
inclui rochas predominantemente de composição granítica, e 
pela crosta oceânica, que contém rochas basálticas. 
(   ) Os desmatamentos e as queimadas nas florestas tropicais 
do planeta constituem um problema ambiental somente para os 
países dos continentes africano e sul-americano. 
(   ) A água dos rios e dos lagos e a existente na atmosfera são 
uma pequena fração da água doce disponível no planeta, razão 
pela qual os depósitos de água subterrânea são uma alternativa 
para a escassez de água em alguns lugares do mundo. 
 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V - F - F - V.   b) F - V - F - F.          
c) F - V - V - F.   d) F - F - V - V.  
e) V - V - F - V. 
 
33. Com base nos estudos dos fósseis e da dinâmica terrestre, 

os geocientistas procuram compreender as transformações do 
ambiente, organizadas em uma ordem cronológica expressa na 
escala de tempo geológico. Associe adequadamente as 

características apresentadas no bloco inferior com os intervalos 
de tempo geológico do bloco superior.  
1 – Mesozóico   2 – Paleozóico  
3 – Cenozóico   4 – Pré-Cambriano  
 
(   ) Surgimento das primeiras formas de vida. 
(  ) Formação das cadeias de montanhas atuais, como os Alpes, 
o Himalaia e os Andes. 
( ) Início da fragmentação do continente primitivo (pangea), 
dando origem a duas massas continentais: Gondwana e 
Laurásia. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 4 - 1 - 3.   b) 4 - 3 - 1.   
c) 2 - 4 - 3.  d) 3 - 4 - 1.    
e) 1 - 2 - 4. 
 
34. Como desenvolvimento da Teoria da Tectônica de Placas, 

fenômenos como a formação das cadeias montanhosas e das 
fossas submarinas foram melhor compreendidos. Com isso, 
sabe-se que a Cordilheira dos Andes se encontra em uma região 
da crosta terrestre que  
a) apresenta uma área de colisão de placas tectônicas. 
b) forma margem continental do tipo passiva. 
c) se situa em uma área de expansão do assoalho oceânico. 
d) apresenta uma área falhada pela formação de uma dorsal 
oceânica. 
e) coincide com limites divergentes de placas. 
 
35. Observe os perfis transversais abaixo, que representam a 

evolução da cobertura vegetal de uma área. 
 

 
 
Com base nos perfis 1, 2 e 3 apresentados e nos processos 
geomorfológicos, são feitas as seguintes afirmações. 
I - A cobertura vegetal de mata original atenua os efeitos da 
erosão pluvial. 
II - A retirada da mata intensifica o escoamento superficial, o que 
proporciona aumento da infiltração das águas no solo. 
III. O cultivo do café acelera o escoamento superficial, resultando 
no assoreamento do curso d’água. 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.  b) Apenas II.  
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.  
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e) I, II e III. 
 
36. A tabela abaixo apresenta dados relativos a quatro cidades. 

 
Considerando os dados da tabela e a dinâmica climática, 
assinale a alternativa correta. 
a) As quatro cidades apresentam temperaturas médias elevadas 
e grande variação térmica anual. 
b) Os dados indicam que as quatro cidades se situam na zona 
extratropical do hemisfério sul. 
c) Das cidades da tabela, somente as com temperaturas 
elevadas e precipitação anual abundante encontram-se em 
regiões tropicais. 
d) A cidade de Quito, apesar de muito próxima da linha do 
Equador, tem temperaturas médias inferiores às das demais. 
e) Os índices pluviométricos das cidades da tabela situadas 
próximas do nível do mar são semelhantes. 
 
37. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 

do parágrafo abaixo, na ordem em que aparecem. “A inversão 
térmica da radiação, também chamada inversão térmica de 
superfície, caracteriza-se pelo significativo _____ noturno da 
camada de ar junto à superfície do solo, principalmente nas 
depressões do relevo. Esses locais favorecem a acumulação de 
____, que carrega consigo os poluentes atmosféricos. A 
inversão térmica de superfície gera uma grande _____ do ar 
junto ao solo e dificulta a efetiva dispersão dos poluentes.” 
(Adaptado de: Atlas ambiental de Porto Alegre. Porto Alegre: 
UFRGS, 1998. p. 167.) 
a) aquecimento - ar quente - estabilidade 
b) aquecimento - ar quente - instabilidade 
c) resfriamento - ar quente - estabilidade 
d) resfriamento - ar frio - estabilidade 
e) resfriamento - ar frio - instabilidade 
 
38. Nos últimos anos, a política energética brasileira vem 

apontando a necessidade de diversificação da matriz energética, 
fazendo com que sejam ampliados os investimentos em fontes 
de energia renováveis como, por exemplo, 
a) gás natural, petróleo, energia eólica e energia nuclear. 
b) petróleo, energia solar, energia geotérmica e energia eólica. 
c) gás natural, energia geotérmica, energia hidrelétrica e energia 
biológica. 
d) energia eólica, energia biológica, energia solar e energia 
hidrelétrica. 
e) energia biológica, energia nuclear, energia eólica e gás 
natural. 

39. A produção agrícola é diversificada em nível mundial devido 

às distintas condições físicas, econômicas, tecnológica se 
culturais das regiões geográficas. Abaixo, no primeiro bloco, são 
citados quatro sistemas agrícolas. No segundo bloco, são 
apresentadas as caracterizações de três deles. Associe 
adequadamente as caracterizações aos respectivos sistemas.  
1. Agricultura de jardinagem 
2. Agricultura de plantation 

3. Agricultura moderna 
4. Agricultura ecológica 
( ) Predomínio de pequenas ou médias propriedades 
especializadas na rizicultura, que adotam técnicas milenares de 
cultivo e utilizam mão-de-obra familiar. 
( ) Produção obtida em médias e grandes propriedades 
altamente capitalizadas, que apresentam alta produtividade em 
decorrência, entre outros fatores, da seleção de sementes e da 
mecanização intensiva. 
(  ) Produção obtida em pequenas e médias propriedades com 
mão-de-obra familiar, com uso de técnicas de controle  biológico 
e informacional, fertilizantes orgânicos e rotação de culturas. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 4 - 1 - 2.   b) 2 - 4 - 1. 
c) 1 - 3 - 4.   d) 1 - 3 - 2.   
e) 2 - 1 - 4. 
 
40. Assinale a alternativa que preenche correta e 

respectivamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem em 
que aparecem. Caso os componentes demográficos 
(fecundidade, mortalidade e migrações) do Brasil continuarem 
apresentando, nas próximas cinco décadas, comportamento 
similar ao atual, a pirâmide etária brasileira, em 2050, 
apresentará base, altura e topo. 
a) larga - pequena - estreito          
b) larga - grande - largo 
c) estreita - pequena - largo           
d) estreita - grande - estreito 
e) estreita - pequena - estreito 
 
41. O estudo da organização interna das cidades permite 

entender vários aspectos da sua economia, gestão e estrutura 
socioespacial. Associe as conceituações relacionadas ao espaço 
urbano, dadas no bloco inferior, com os termos a que se 
referem, enumerados no bloco superior.  
1. Vazio urbano       2. Espaço de consumo 
3. Cidade informal   4. Condomínio fechado 
( ) Parcelado espaço urbano carente de infraestrutura, onde a 
maioria da população vive em loteamentos  clandestinos.  
 
( ) Local que as classe sociais de maior renda escolhem para 
morar, em função da segurança, do conforto e do contato com a 
natureza. 
( ) Área de grandes proporções dentro dos limites urbanos do 
município, geralmente subutilizada, aguardando valorização para 
fins imobiliários especulativos. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é  
a) 3 – 2 – 1.   b) 1 – 3 – 2. 
c) 3 – 4 – 1.   d) 1 – 4 – 2.   
e) 2 – 3 – 4. 
 
42. Observe os climogramas abaixo, que indicam a variação 
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Esses climogramas, da esquerda para a direita, podem referir-se 
às cidades de  
a) Blumenau - Juazeiro - Recife.      
b) Recife - Blumenau - Juazeiro. 
c) Juazeiro - Blumenau - Recife.      
d) Recife - Juazeiro - Blumenau. 
e) Blumenau - Recife - Juazeiro. 
 
43. Considere as características geográficas a seguir. 

 

 Clima tropical com estação seca bem definida. 

 Terreno muito baixo com muitos rios e lagoas 
formados, provavelmente, após a separação do 
antigo continente Gondwana e o soerguimento dos 
Andes. 

 Florestas, cerrados e campinas higrófilas com 
uma grande variedade de espécies animais, 
principalmente aves e peixes. 

 Ambiente aquático em vias de destruição devido 
ao extrativismo mineral, à pecuária e às 
monoculturas. 

 
No Brasil, tais características ocorrem, predominantemente, em 
a) planícies inundáveis de grandes altitudes. 
b) serras e planaltos de média latitude. 
c) chapadões cobertos por cerrados. 
d) regiões litorâneas de baixas latitudes. 
e) planícies do Pantanal Mato-Grossense. 
 
44. A área desmatada da Amazônia Legal, composta por nove 

Estados, aumentou 2% de 2002 para 2003. Sobre o processo de 
derrubada da Floresta Amazônica nesses últimos anos, é correto 
afirmar que 
a) o fluxo crescente de turistas estrangeiros, atraídos pela 
Floresta Amazônica, é a principal causa do aumento do 
desmatamento no Estado do Amazonas. 
b) o setor ocidental da Amazônia Legal é a área com maior 
concentração de rodovias e de núcleos urbanos, sendo, 
portanto, a menos preservada da região. 
c) a exploração predatória de madeiras nobres como o mogno, 
praticada por madeireiras clandestinas, diminuiu nos últimos 
anos em decorrência da perda do valor comercial dessa madeira 
no mercado internacional. 
d) a construção de usinas hidrelétricas, como as de Paulo 
Afonso e Três Marias, ampliou o desmatamento na Amazônia 
em centenas de milhares de km

2
,tendo em vista a dimensão dos 

seus reservatórios. 
e) o “Arco do Desmatamento”, extensa faixa contínua que vai de 
Rondônia ao Maranhão, passando pelo Mato Grosso e pelo 
Pará, caracteriza-se pela expansão das lavouras de soja, que 
atraem agricultores para as áreas desmatadas e abandonadas. 
 

45. Alguns tipos de poluição das águas têm causas naturais, 

mas a maioria é causada pelas atividades humanas. O mapa 
abaixo mostra áreas em que ocorrem problemas que afetam os 
recursos hídricos dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. 

 
 
Com base nos dados apresentados no mapa preencha as 
lacunas do texto abaixo.   
“As áreas do mapa em que os recursos hídricos são 
contaminados por efluentes com agrotóxicos derivados das 
lavouras de arroz são as de número _____; as contaminadas 
pelos resíduos provenientes de abatedouros de porcos e aves 
são as de número _____; e as contaminadas pelos rejeitos 
oriundos de atividades mineradoras são as de número _____.”  
A alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem, é 
a) 1, 2 e 3.    b) 1, 3 e 2.   
c) 2, 1 e 3.   d) 2, 3 e 1.     
e) 3, 2 e 1. 
 
46. Em relação ao setor de saneamento básico no Brasil, são 

feitas as seguintes afirmações.  
I - A região Centro-Oeste tem o menor número de municípios do 
Brasil com coleta de esgotos, devido principalmente à sua baixa 
taxa de urbanização. 
II - Os índices de atendimento dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário no Brasil estão bastante 
próximos da universalização pretendida e necessária. 
 
III - No Brasil, é prática comum a disposição inadequada do lixo 
em depósitos a céu aberto, os denominados lixões. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   b) Apenas II.    
c) Apenas III. d) Apenas I e III.         
e) Apenas II e III. 
 
47. Assinale a alternativa que preenche correta e 

respectivamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem em 
que aparecem. 
“A dinâmica espacial da população brasileira vem modificando-
se ao longo da história em função de fatores econômicos, 
políticos e sociais. No período de 1930-1940, as migrações 
internas apresentavam o sentido _____; a partir dos anos 1960, 
o sentido passou a ser _____. No período de 1980-2000, as 
migrações passaram a ter o sentido _____.” .  
a) rural-rural – rural-urbano – urbano-rural 
b) rural-rural – urbano-rural – urbano-urbano 



 

 
 

   

  
   

 
 

 
4 

c) rural-urbano – urbano-rural – urbano-urbano 
d) rural-urbano – rural-rural – rural-urbano 
e) rural-rural – rural-urbano – urbano-urbano 
 
48. Sobre a demografia brasileira, são feitas as seguintes 

afirmações. 
I - A combinação do aumento das taxas de fecundidade com a 
diminuição das taxas de mortalidade aponta para uma tendência 
de envelhecimento da população. 
II - Assim como a fecundidade do passado determina o 
crescimento atual da população, a fecundidade atual 
determinará o crescimento futuro. 
III - Fatores externos são a causa mais freqüente da mortalidade 
entre os jovens (dos 15 aos 19 anos). 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   b) Apenas II.   
c) Apenas III. d) Apenas I e II.   
e) Apenas II e III. 
 
49. Observe o gráfico abaixo, que mostra a evolução do número 

de municípios da região Sul no período de 1970-2000. 
 

 
Com base no gráfico, são feitas as seguintes afirmações.  
I - A região Sul apresentou na última década um crescimento 
significativo no número de municípios dos Estados que a 
compõem.  
II - Estado do Rio Grande do Sul tem, desde o início da década 
de 1980, o maior número de municípios entre os três Estados. 
III - Em 1970, a região Sul estava constituída por uma rede de 
aproximadamente 700 cidades, ao passo que, no ano 2000, 
esse mosaico passa a se compor de cerca de 1.000 municípios, 
comprovando o intenso processo de fragmentação de seu 
território. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   b) Apenas II.   
c) Apenas III. d) Apenas I e III.         
e) Apenas II e III. 
 
50. As inovações tecnológicas permeiam a evolução da 

sociedade humana e, conseqüentemente, do espaço geográfico. 
Entre elas, destacam-se os sistemas de produção industrial e de 
organização do trabalho, que coexistem na atualidade com 
objetivo comum de aumentar a produtividade para a ampliação 
dos lucros. Nesse contexto, as empresas vêm adequando o seu 
ritmo de produção às demandas do mercado, evitando o 
desperdício, investindo em tecnologia de ponta e automação e 
terceirizando o processo produtivo para firmas médias e 
pequenas, que passam a orbitar em torno da corporação. Esse 
modelo de organização da produção e do trabalho é 
denominado 
a) fordismo.  b) dumping.  
c) taylorismo.  d) holding.    

e) just-in-time. 
 
51. Observe a figura abaixo. 

 

 
 
As áreas mais escuras da figura correspondem aos países 
a) com as maiores reservas de petróleo no mundo. 
b) com maior diversidade biológica no mundo. 
c) que mais contribuem com o aquecimento global. 
d) mais populosos do mundo. 
e) que apresentam as maiores áreas em risco de desertificação 
no mundo. 
 
52. Um dos temas científicos mais polêmicos da atualidade são 

os organismos geneticamente modificados (OGMs), conhecidos 
como transgênicos. Nos últimos anos, a área plantada com 
OGMs aumentou vários milhões de hectares no mundo, inclusive 
no Brasil. Sobre esse tema, são feitas as seguintes afirmações. 
I - Cinco países são os responsáveis por cerca de 98% da área 
total de plantações de transgênicos no mundo, entre eles 
Argentina e Canadá. 
II - O Paraná, maior produtor de soja do Brasil, é também o 
Estado brasileiro com maior área plantada de soja transgênica. 
 
III - No Rio Grande do Sul, as lavouras de soja transgênica são 
pouco disseminadas em função das abruptas variações 
topográficas e da acidez dos solos locais. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   b) Apenas II.   
c) Apenas III. d) Apenas I e II.   
e) Apenas I e III. 
 
53. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em 

Nova Iorque e Washington, nos Estados Unidos, o governo 
norte-americano declarou guerra permanente ao terror. Desde 
então, começou a se delinear a Doutrina Bush, que, como nova 
estratégia, desconsiderou o multilateralismo. Em relação a essa 
temática, são feitas as seguintes afirmações. 
I - O multilateralismo caracteriza-se por restrições legais à 
importação de produtos fabricados no Oriente Médio. 
II - O governo norte-americano dá-se o direito de agir 
unilateralmente contra ameaças terroristas, mesmo sem a 
aprovação da Organização das Nações Unidas (ONU). 
III - A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu um grupo 
de países que constitui o denominado “Eixo do Mal”, integrado, 
em primeira instância, pelo Iraque, Coréia do Norte e Irã. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.  b) Apenas lI.  
c) Apenas III. d) Apenas I e lI.         
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e) Apenas II e III. 
 
54. A China vem expandindo sua economia e ampliando suas 

relações para além de suas fronteiras. Há poucos anos, ela 
ingressou na Organização Mundial do Comércio (OMC), 
submetendo-se às regras do comércio internacional. Assinale a 
alternativa correta em relação a essa temática. 
a) A partir do processo de abertura econômica, a maioria da 
população chinesa passou a viver em áreas urbanas e a possuir 
renda per capita semelhante à de vários países desenvolvidos. 
b) Entre os principais produtos brasileiros exportados à China, 
destacam-se aparelhos de ótica e precisão e componentes 
eletrônicos.  
c) A parceria sino-brasileira ampliou-se quando foi acertado um 
dos mais importantes projetos na área técnico-científica entre os 
dois países: o desenvolvimento de satélites de rastreamento de 
recursos naturais. 
d) O crescimento econômico chinês obtido nos últimos anos 
coincidiu com a abertura política, já que aumentou o número de 
partidos políticos e o país se tornou uma república democrática. 
e) Apesar de a China ser uma das dez maiores economias do 
planeta, seu Produto Interno Bruto (PIB) depende quase que 
exclusivamente do setor primário. 
 
55. Observe o mapa abaixo. 

 
 
As afirmações abaixo retratam algumas das características 
atuais da área assinalada no mapa.  
1. A incidência de indivíduos soropositivos é alta.  
2. A maioria da população é negra e professa a religião islâmica. 
3. Há grandes reservas de diamantes e ouro. 
4. Há atualmente conflitos pela independência, contrários às 
potências colonizadoras. 
As duas afirmações que correspondem a características da 
maioria dos países que integram a área assinalada no mapa são 
as de números 
a) 1 e 2.   b) 1 e 3.  
c) 2 e 3.    d) 2 e 4.    
e) 3 e 4. 
 
56. A partir de 2004, o Brasil passou a integrar a missão de paz 

da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, uma das 
nações mais pobres do planeta. Em relação a esse país, são 
feitas as seguintes afirmações. 
I - O Haiti ocupa parte da ilha de Hispaniola, no mar do Caribe, e 
faz fronteira com a República Dominicana. 

II - Os violentos confrontos que ocorreram no país em 2004 
estão associados à declaração de sua independência em  
relação à França, obtida recentemente. 
III - Apesar de seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ser 
baixo, ele é superior à média dos países da América Central.  
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   b) Apenas lI.   
c) Apenas III. d) Apenas I e lI.    
e) Apenas I e III. 
 
57. O perfil esquemático a seguir representa os tipos de rochas 

predominantes e as formas de relevo num trajeto, em linha reta, 
entre as cidades gaúchas A e B. 

 
 
As cidades indicadas pelas letras A e B são, respectivamente, 
a) Passo Fundo e Caçapava do Sul.   
b) Alegrete e Santo Ângelo. 
c) Porto Alegre e Lavras do Sul.          
d) Cruz Alta e Santa Maria. 
e) Caxias do Sul e Ijuí. 
 
58. No verão de 2003-2004, foram implantadas passarelas sobre 

as dunas frontais em municípios costeiros ao longo  do litoral 
gaúcho, como nas praias do Cassino, Tramandaí e Torres. Em 
relação a esse fato, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 

afirmações abaixo. 
( ) As dunas frontais têm importante papel na atenuação da 
energia de fortes ondas sobre a costa litorânea em eventos de 
tempestade. 
( ) A vegetação que consegue desenvolver-se sobre as dunas 
frontais, em condições adversas de temperatura, salinidade, 
vento e umidade, impede a integridade e a manutenção da 
biodiversidade local. 
( ) As dunas frontais protegem os aqüíferos, evitando a 
contaminação salina decorrente da entrada de água do mar. 
( ) A extração clandestina de areia, as atividades de jazer e 
recreação intensivas, as construções irregulares e o pisoteio 
contribuem para a destruição das dunas.  
 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V – F – F – V.   b) F – V – F – V.   
c) F – F – V – F.   d) V – F – V – V.         
e) V – V – V – F. 
 
59. Observe o gráfico abaixo, que mostra a evolução da 

população urbana e rural do Rio Grande do Sul no período de 
1940-2000. 
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Considerando as informações contidas no gráfico e o processo 
de urbanização do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, 
assinale a afirmação correta. 
a) O período de 1940-1950 indica uma população rural menor 
que a população urbana no Rio Grande do Sul, pois a estrutura 
agrária do Estado caracterizava-se, na época, pelo predomínio 
da grande propriedade, que expulsava o homem do campo. 
b) A população urbana do Estado ultrapassou a rural a partir de 
meados da década de 1960, mantendo, a partir desse período, 
um crescimento constante, em razão principalmente do processo 
de industrialização, que desencadeou fluxos migratórios do 
campo para a cidade. 
c) O Rio Grande do Sul, diferentemente da tendência brasileira, 
apresentou um crescimento do número de habitantes urbanos a 
partir da década de 1970, ao passo que a população urbana do 
país já apresentava essa tendência desde a década de 1950. 
d) A partir de meados da década de 1970, a população urbana 
gaúcha passou a ser mais numerosa que a população rural, em 
razão do significativo aumento das migrações estrangeiras e das 
migrações do campo para a cidade. 
e) Desde a década de 1970, de forma progressiva, a população 
gaúcha vem se concentrando nas cidades, tendo todos os seus 
municípios atingido em 2000 uma taxa de urbanização de 95%. 
 
60. Associe adequadamente as afirmações apresentadas no 

bloco inferior aos municípios gaúchos identificados no bloco 
superior. 
1 - Garibaldi e Carlos Barbosa               
2 - Bagé e Pelotas 
3 - Alegrete e Santana do Livramento    
4 - São Borja e Porto Xavier 
(  ) São dois dos municípios de maior área do Rio Grande do Sul. 
(  ) São dois dos municípios membros da Aglomeração Urbana 
do Nordeste. 
(  ) São dois dos municípios que fazem limite com a Argentina. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) 1 – 2 – 4.   
b) 2 – 3 – 1.   
c) 3 – 1 – 4.   
d) 4 – 1 – 2.                  
e) 2 – 4 – 3 
 
 
 

UFRGS 2004 
 
31. O fenômeno do sol da meia-noite no hemisfério norte ocorre 

durante a estação 

a) do outono no mesmo hemisfério 
b) do inverno no hemisfério sul. 
c) do inverno no mesmo hemisfério. 
d) do verão no hemisfério sus. 
e) da primavera no mesmo hemisfério. 
 
32. No que diz respeito à localização de porções da superfície 

terrestre, assinale a alternativa correta. 
a) A porção ocidental da Europa engloba parte na Rússia 
inclusive sua capital Moscou 
b) A África boreal é a porção norte do continente africano, 
englobando a África subsaariana. 
c) A Amazônia setentrional corresponde à porção localizada ao 
norte do território brasileiro, mas somente àquela que se localiza 
o hemisfério sul. 
d) A Patagônia argentina localiza-se ia porção centro-ocidental 
do continente sul-americano.  
e) A República Oriental do Uruguai situa-se se na porção oriental 
do continente americano 
 
33. Considere o desenho esquemático abaixo, que apresenta 

dois morros situados ao sul do Trópico de Capricórnio com seus 
respectivos relevos representados em curvas de nível. 
Considera-se que as vertentes dos morros que recebem maior 
quantidade de energia solar são mais quentes e secas. Em 
conseqüência essas vertentes têm solos freqüentemente mais 
rasos, e horizontes menos desenvolvidos do que as vertentes 
menos expostas a luz do sol. 

 
 
Sabendo-se que o sol nasce no Oriente, pode-se afirmar que as 
vertentes dos morros que apresentam os solos mais profundos 
são as de números 
a) 1 e 3    b) 1 e 4      
c) 2 e 3. d) 2 e 4     
e) 3 e 4 
 
 
34. Considere afirmações sobre escala cartográfica 

I - Uma estrada em linha reta, entre duas cidades que distam 
entre si 350 km, teria exatamente 35 cm num mapa em escala 
1:100.000. 
II - Moradias urbanas representadas num mapa em escala 1 
10.000 sofrem generalização em seu traçado quando passam a 
ser representadas em uma escala menor. 
III - Se um mapa na escala de 1 20.000, representado em uma 
quadrícula de 20 cm por 40 cm, for reduzido para a escala 
1:10.000, as dimensões da nova quadrícula passarão a ser de 
10 por 20 cm 
Quais estão corretas? 
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a) Apenas I.               b) Apenas II.          
c) Apenas I e III.       d) Apenas II e III.          
e) I, II e III. 
 
35. Os episódios vulcânicos estão associados à emissão de 

vários gases na atmosfera, são importantes para o estudo das 
mudanças climáticas e são fontes térmicas potencialmente 
favoráveis aos ecossistemas do planeta. Em relação a esse 
tema, são feitas as seguintes afirmações.  
I - O vapor emanado dos gêiseres é aproveitado 
economicamente na geração de eletricidade, sendo transportado 
por tubulações até centrais termelétricas para acionar as 
turbinas. 
II - Uma erupção como a do vulcão Pinatubo, ocorrida em 1991 

nas Filipinas, lança na atmosfera teores extremamente altos de 
dióxido de enxofre (SO2), o qual, ao reagir com o vapor d’água, 

se transforma em ácido sulfúrico para, então, formar uma 
camada de aerossóis que intercepta a luz solar, diminuindo a 
temperatura da superfície terrestre. 
III - A quantidade de dióxido de carbono (CO2), principal gás do 
efeito estufa, emitida anualmente por erupções vulcânicas é bem 
maior do que a adicionada a atmosfera pelas atividades 
industriais no mesmo período. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.  b) Apenas I.  
c) Apenas III.       d) Apenas I e II.     
e) Apenas II e III. 
36. Uma das maiores catástrofes ambientais mundiais 

relacionadas ao mau uso dos recursos hídricos rol a grande 
alteração hidrológica ocorrida na região da Ásia Central onde 
está situado o Mar de Aral, limite natural entre o Cazaquistão e o 
Uzbequistão. Assinale a alternativa que NÂO corresponde a 
urna conseqüência desse imenso desastre ambiental. 
a) a salinização dos solos 
b) o aumento do número de casos de doenças renais e 
respiratórias 
c) a contaminação das águas superficiais e subterrâneas por 
agrotóxicos. 
d) o rastejamento e os deslizamentos de terras 
e) o desaparecimento de várias espécies de peixes 
 
37. Observe o bloco-diagrama abaixo. 

 
 
Assinale a afirmação INCORRETA com relação aos pontos 
numerados de 1 a 5. 
a) O ponto 1 localiza-se no interflúvio, que constitui uma faixa de 
relevo que separa duas vertentes, as quais drenam as águas 
para bacias hidrográficas diferentes. 
b) O ponto 2 localiza-se no talvegue, que constitui uma linha que 
une os pontos de maior profundidade do fundo do vale. 

c) O ponto 3 localiza-se no meandro de um canal fluvial que 
exibe, ao longo de seu percurso, curvas sinuosas. 
d) O ponto 4 localiza-se na planície fluvial, que constitui uma 
forma plana imitada, a montante, pelo interflúvio e, a jusante, 
pelo talvegue. 
e) O ponto 5 localiza-se na ravina, que corresponde a uma 
feição de relevo nua ocorre nas vertentes devido ao trabalho 
erosivo das águas de escoamento superficial concentrado. 
 
38. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 

do texto abaixo, na ordem em que aparecem. As monoculturas 
mecanizadas no Brasil são consideradas, por muitos, altamente 
produtivas; em contrapartida, geram uma gama de alterações 
ambientais nas áreas rurais. As práticas agrícolas utilizadas no 
preparo da terra para o plantio causam, normalmente, _____ no 
solo. O material removido contribui para o _____ dos cursos 
d’água, deteriorando a qualidade das águas dos rios e 
reservatórios com detritos do solo. 
a) erosão - rebaixamento   
b) lixiviação - solapamento 
c) erosão - assoreamento   
d)  lixiviação - rebaixamento 
e) laterização - solapamento 
 
39. Observe a figura abaixo, que representa urna paisagem com 

modificações nas suas formas de relevo. 

 
 
Com base na figura e no comportamento dos processos 
geomorfológicos, são feitas as seguintes afirmações. 
I - Os degraus de cortes, realizados para a criação de superfícies 
planas necessárias à construção moradias e arruamento, 
modificam a geometria e a declividade das vertentes, expondo o 
solo aos efeitos da ação direta dos agentes climáticos. 
II - As modificações ocasionadas pela ocupação humana 
proporcionam uma diminuição do escoamento superficial 
decorrente da impermeabilização da: superfície pela 
compactação do solo. 
III - As alterações realizadas nas formas de relevo não alteram a 
estabilidade das vertentes que possuem cobertura vegeta! de 
gramíneas e matas naturais. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.  b) Apenas II.       c) Apenas I 
e III. 
d) Apenas II e III. e) I, II e III. 
40. Joaquim Francisco de Assis Brasil costumava classificar o 

clima do Estado do Rio Grande do Sul de “anárquico”, dadas as 
variações que comumente aí ocorrem. Essa característica gerou 
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no imaginário popular a impressão expressa no ditado "Temos 
as quatro estações em um mesmo dia” ou a idéia de que o clima 
muda diariamente. Sobre esse tema, considere as afirmações 
abaixo. 
I - Clima é um conjunto de valores que, em um dado momento, 
em um certo lugar, caracterizam o estado atmosférico desse 
lugar. 
II - O tempo representa a sucessão dos tipos climáticos em um 
determinado lugar da superfície terrestre. 
III - A amplitude térmica diária é um dado que caracteriza o 
tempo meteorológico. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.  b) Apenas II.   
c) Apenas III. d) Apenas I e II.   
e) Apenas II e III. 
 
41. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 

abaixo, referentes às zonas climáticas do globo. 
(  ) A fraca intensidade de irradiação solar nas baixas latitudes 
produz temperaturas médias geralmente inferiores a 10 °C 
nessas zonas. 
(  ) O clima nas altas montanhas não está necessariamente 
relacionado com as faixas de latitudes, razão pela qual ele é 
chamado clima sazonal. 
 
(  ) A dinâmica atmosférica do clima de monção, que ocupa uma 
área importante das baixas latitudes, caracteriza-se por 
mudanças sazonais significativas. 
(  ) As regiões intertropicais apresentam temperaturas médias 
altas e amplitude térmica anual muito elevada, dados 
meteorológicos que dependem, basicamente, da latitude. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V - F - F - V. b) V - V - F - F. 
c) F - V - V - F. d) F - F - V - F.      
e) V - V - F - V. 
 
42. Ao sair de Porto Alegre em sentido norte, passando pela 

escarpa do Planalto, um passageiro pode perceber alterações 
dos fatores climáticos no ambiente através da sensação de 
desconforto nos ouvidos e da mudança de temperatura. Essas 
alterações se devem 
a) à diminuição da pressão atmosférica e da temperatura, 
causada pelo aumento da altitude. 
b) à diminuição da pressão atmosférica e ao aumento da 
temperatura, provocados pelo aumento da altitude. 
c) ao aumento da pressão atmosférica e da temperatura, 
decorrente do aumento da altitude. 
d) ao aumento da pressão atmosférica e à diminuição da 
temperatura, independentemente da altitude. 
e) à diminuição da pressão atmosférica e da temperatura, 
independentemente da altitude. 
 
43. Considere as afirmações abaixo sobre o fenômeno El Niño - 

Oscilação Sul e suas duas fases (El Niño e La Niña). 
I - Os fenômenos El Niño e La Niña decorrem de variações das 
condições normais do oceano e da atmosfera na região do 
Pacífico tropical. 
II - Os elementos meteorológicos mais atingidos pelos efeitos 
associados aos fenômenos El Niño e La Niña no clima do: Brasil 
são a precipitação pluvial e a temperatura do ar. 
III - somente os efeitos do fenômeno La Niña podem alterar as 
variáveis do balanço hídrico, nos anos de La Niña há uma 
tendência de redução dos déficits hídricos em todo o Estado do 
Rio Grande do Sul. 

IV - Durante o fenômeno El Niño, costuma haver precipitações 
pluviais abundantes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
principalmente na primavera e no início do verão, devido às 
passagens rápidas de varias frentes frias nessas regiões. 
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. 
 
44. As florestas tropicais sofreram alterações periódicas na sua 

extensão e na sua distribuição geográfica durante os períodos 
glaciais do Quaternário. As flutuações climáticas provocadas 
pelas glaciações resultaram em ciclos alternados de expansão e 
retração das florestas, dos cerrados, das caatingas e de outros 
conjuntos vegetais no Brasil. Nos períodos mais secos, as 
florestas ficaram reduzidas a pequenos núcleos relativamente 
isolados, permitindo a sobrevivência da sua vegetação. A teoria 
utilizada para entender o comportamento das florestas tropicais 
durante o Quaternário e a formação atual dos domínios vegetais 
brasileiros e para explicar o processo apresentado acima é 
denominada 
a) Teoria da Deriva dos Continentes. 
b) Teoria dos Refúgios. 
 
c) Teoria da Tectônica de Placas. 
d) Teoria da Biodiversidade. 
e) Teoria do Ciclo Geográfico. 
 
45. O Cerrado brasileiro, a maior savana neotropical do mundo, 

é um dos biomas brasileiros mais degradados ambientalmente. 
Em relação a esse bioma, assinale com V (verdadeiro) ou F 
(falso) as afirmações relacionadas abaixo. 
( ) O Cerrado e o terceiro bioma mais extenso do Brasil, ocupado 
toca a área do Brasil Central e cerca de i

5
% da área total do 

país. 
( ) O cerradão, um dos tipos de vegetação que compõe o bioma, 
caracteriza-se pela ocorrência de exemplares de buritis, que se 
localizam nos fundos de vaies, onde os solos são mais férteis e 
possuem menor teor de alumínio. 
( ) É na área desse bioma que se localizam algumas das 
nascentes dos das principais bacias hidrográficas brasileiras: 
Amazonas, Paraná e São Francisco. 
( ) O cultivo que mais contribui para a destruição do Cerrado é o 
da soja, já que 45%

 
da safra nacional desse produto é 

proveniente da região central do Brasil. 
( ) Diferentemente da produção de soja do Centro-Oeste, a 
sojicultura dos cerrados do hemisfério norte, Estado de Roraima, 
baseia-se sobretudo na produção calcada em propriedades de 
menos de 500 hectares, voltada para o abastecimento do 
mercado interno. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é 
a) V - V - F - V - F. b) V - F - V - V - F. 
c) F - V - F - F - V. d) F - F - V - F - V. 
e) F - F - V - V - F. 
 
46. Observe o mapa abaixo, que apresenta a localização dos 

mais importantes depósitos lateríticos do Brasil. 
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Os locais identificados pelos números 1, 2, 3 e 4 correspondem, 
respectivamente, a depósitos lateríticos de 
a) alumínio, ferro, manganês e níquel. 
b) ferro, manganês, níquel e alumínio. 
c) níquel, manganês, alumínio e ferro. 
d) manganês, ferro, níquel e alumínio. 
e) manganês, ferro, alumínio e níquel. 
 
47. Em relação aos portos marítimos brasileiros, é correto 

afirmar que 
 
a) o porto catarinense de Tubarão é o principal responsável pela 
exportação de minério de ferro, carvão e soja. 
b) o porto de Santos é responsável pela exportação de sola, 
inclusive a produzida no Paraguai, manufaturados e café. 
c) o porto de Paranaguá se destaca pela exportação de produtos 
industrializados, sendo um dos principais portos brasileiros 
nessa função. 
d) o porto de Belém se caracteriza pela exportação de castanha, 
madeira, borracha e bauxita. 
e) o porto de Rio Grande, o terceiro em volume de exportação no 
Brasil, se destaca pela exportação de calçados, soja e arroz 
produzidos no Rio Grande do Sul. 
 
48. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos recursos 

energéticos no Brasil. 
a) O carvão mineral é produzido no Brasil a partir de depósitos 
na Bacia Sedimentar do Paraná, principalmente nos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e sua produção e 
praticamente toda consumida em termelétricas brasileiras. 
b) Embora a geração de energia nuclear no Brasil tenha pouca 
participação entre as fontes geradoras de energia no país, são 
graves os problemas ambientais decorrentes da sua utilização, 
principalmente os relacionados à acidificação dos rios e à 
geração de chuva ácida. 
c) Atualmente, a produção de petróleo no Brasil supre 90% do 
consumo nacional. A maior parte do petróleo é retirada de 
bacias petrolíferas da plataforma continental, sendo a Bacia de 
Campos (RJ) responsável por cerca de 85% da produção 
brasileira. 
d) A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil provém 
de usinas hidrelétricas Os investimentos no setor foram 
significativos, principalmente nas regiões e Sudeste, sendo o 
complexo binacional Itaipu o grande responsável pela geração 

de energia nessas regiões. 
e) A implantação de mais usinas hidrelétricas na região Norte do 
Brasil sofre diversas restrições, apesar da enorme malha 
hidrográfica da região. Entre elas, pode-se destacar a topografia 
plana, que exige um alagamento de áreas muito maior do que o 
considerado ideal para a produção energética. 
 
49. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 

do parágrafo abaixo, na ordem em que aparecem. Com cerca de 
23 mil quilômetros de linha divisória, o Brasil limita com a grande 
maioria dos países da América do Sul, embora o seu maior limite 
territorial seja com o oceano Atlântico (7,3 mil quilômetros). Os 
dois países que têm as maiores fronteiras com o Brasil são, em 
ordem decrescente, _____ e _____. O menor limite, de apenas 
593 quilômetros, é com _____.  
a) a Bolívia - o Peru - o Suriname 
b) a Bolívia - o Peru - o Uruguai 
c) o Peru - a Colômbia - o Uruguai 
d) o Peru - a Bolívia - o Suriname 
e) a Colômbia - a Venezuela - a Guiana 
 
50. No Brasil Central, observa-se um fenômeno migratório de 

trabalhadoras em função da necessidade de diferentes colheitas 
em diferentes épocas do aro, já que o clima tropical permite 
cultivos perenes que podem proporcionar até duas safras ao 
ano. Esse tipo de movimento migratório de trabalhadores rurais 
(bóias-frias) é conhecido como 
a) migração temporária, tipo nomadismo. 
b) migração definitiva pendular. 
 
c) migração temporária, tipo peregrinação. 
d) migração definitiva, tipo transumância. 
e) migração temporária sazonal. 
 
51. A sociedade brasileira, apesar de conviver com sinais de alta 

tecnologia em alguns setores, ainda mantém traços de urna 
sociedade patrimonialista que impede o desenvolvimento 
capitalista de mercado em seu ciclo completo. Um exemplo disso 
e a permanência do uso da terra com fins especulativos em 
detrimento da produção racional. A Lei de Terras, de 1850, e o 
Estatuto da Terra, de 1964, marcam dois momentos de alteração 
da posse e do uso do espaço agrário. Os textos dessas leis 
estabelecem, respectivamente, 
a) a permissão do uso da rema através de concessões do 
Governo Imperial; a Reforma Agrária. 
b) o acesso às terras devolutas através do instrumento de 
compra; a garantia do direito de propriedade independentemente 
do seu uso. 
c) o acesso às terras devolutas através do instrumento de 
compra; a elevação da base técnica da agricultura e a. Reforma 
Agrária. 
d) a permissão co uso da terra através de concessões do 
Governo Imperial; a elevação da base técnica da agricultura. 
e) a permissão do uso da terra através de concessões do 
governo Imperial; a garantia do direito de propriedade 
independentemente do seu uso. 
 
52. Em relação ao processo de urbanização brasileiro, é correto 

afirmar que 
a) ele apresenta acentuada concentração espacial formando 
grandes aglomerados urbanos. 
b) os problemas ambientais urbanos atingem todos os grupos 
sociais com a mesma intensidade. 
c) o crescimento acelerado das cidades é acompanhado de 
melhorias nas condições de infra-estrutura urbana. 
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d) a expansão urbana avança sobre grandes áreas sem 
transgredir a legislação vigente que dispõe sobre a ocupação do 
solo urbano. 
e) o fluxo migratório pendular é fundamental no crescimento 
populacional das grandes cidades brasileiras. 
 
53. A tabela abaixo apresenta as taxas de urbanização por 

regiões brasileiras (%). 
 

 
Considerando os dados da tabela e o processo de urbanização 
brasileiro, assinale a alternativa correta. 
a) Em 1970, apesar de a maioria da população brasileira viver 
em vilas e cidades, a maior parte das regiões apresentavam 
população majoritariamente rural. 
b) Comparando os dados de 1950 e 2000, observa-se o 
crescimento da urbanização em todas as regiões, resultado da 
boa distribuição do processo de industrialização no Brasil. 
 
c) O processo de urbanização brasileiro promoveu a eqüitativa 
distribuição da população, visto que não são significativas as 
diferenças das densidades populacionais entre as regiões do 
país. 
d) Em 2000, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul eram 
urbanizadas, ao passo que as regiões Norte e Nordeste eram 
predominantemente rurais. 
e) Os dados indicam taxas de urbanização semelhantes nas 
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul ao longo do período 
analisado. 
 
54. Quanto à sua classificação, uma cidade pode ser analisada 

sob diferentes aspectos, como situação, função, origem ou sítio. 
Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição de sítio 
urbano. 
a) É a posição que uma cidade ocupa em relação aos fatores 
naturais. 
b) É a atividade que melhor caracteriza uma cidade. 
c) a base topográfica e morfológica em que a cidade está 
assentada. 
d) É a posição que a cidade ocupa na rede urbana. 
e) E a especialização funcional da cidade. 
 
55. Na EXPOINTER 2003, a maior feira de agricultura do Rio 

Grande do Sul, o Presidente do Brasil afirmou que a reforma 
tributária busca minimizar as distorções resultantes da “guerra 
fiscal” entre as unidades da federação brasileira, característica 
da política econômica dos anos 1990. A conseqüência espacial 
dessa política foi 
a) a distribuição equilibrada da produção industrial brasileira, 
pois os Estados puderam competir em igualdade de condições. 
b) a interiorização de indústrias de alta tecnologia, como a de 
componentes eletrônicos, a exemplo do Vale do Silício, na 
região Sul. 
c) a distribuição equilibrada da produção industrial brasileira, 

ainda que, na indústria automotiva, uma das principais, os novos 
investimentos tenham permanecido no Estado de São Paulo. 
d) a concentração dos investimentos em plantas industriais na 
região Nordeste, principalmente a automotiva, puxada pela 
política mais agressiva do Estado da Bahia. 
e) o crescimento da região metropolitana de Curitiba, estimulado 
pela oferta de empregos que seriam criados pelos investimentos 
da indústria automotiva que para lá se deslocou. 
 
56. Em relação às negociações de implementação da Área de 

Livre Comércio das Américas (ALCa), são feitas as seguintes 
afirmações. 
I - O Brasil é contrário à criação da ALCA, entre outras razões, 
porque ela prevê a proibição do estabelecimento de acordos 
bilaterais e sub-regionais entre as nações signatárias, o que 
acarretaria a abolição e a revogação do MERCOSUL e de outros 

acordos. 
II - O Chile é o país sul-americano mais reticente em relação aos 
possíveis benefícios da ALCA, já que enfrentaria sérias 
dificuldades em competir com os produtos agrícolas norte-
americanos, altamente subsidiados. 
III - O governo brasileiro alega que a entrada de seus produtos 
no mercado norte-americano é prejudicada pelas barreiras não 
tarifárias, como o antidumping e os direitos compensatórios, que 

favorecem os interesses comerciais dos Estados Unidos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. b) Apenas II.          
c) Apenas III. d) Apenas I e II.             
e) Apenas II e III. 
 
57. Considere o mapa abaixo. 

 

 
 
Em relação à unificação monetária e à ampliação da União 
Européia (Ue), são feitas as seguintes afirmações. 
I - Os países identificados pelos números 1 e 2 fazem parte da 
zona do euro, a moeda única da UE. 
II - Os países identificados pelos números 3 e 4 foram aceitos no 
bloco em 1995, juntamente com os países da Península Ibérica. 
III - O país identificado pelo número 5 aderirá à UE em 2004, 
assim como a República Tcheca e a Hungria. 
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IV - Apesar do reconhecimento de estatuto de país candidato, o 
país identificado pelo número 6 não ingressará na UE em 2004, 
por não respeitar os direitos humanos e praticar políticas 
discriminatórias em relação às minorias étnicas. 
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. 

 
58. Os últimos anos foram marcados cor uma série de conflitos 

armados em várias regiões do planeta, com destaque para 
aqueles que ocorreram no Oriente Médio. Em muitos desses 
confrontos, as hostilidades mereceram a atenção da nação 
detentora do maior orçamento militar do mundo, os (EUa). Em 
relação a esse recente cenário geopolítico mundial, é correto 
afirmar que 
a) grande parte das divergências entre o governo iraniano e c 
afegão á de cunho ideológico e doutrinário: enquanto o Irã é 
governado por clérigos sunitas, o regime afegão é comandado 
pelos conservadores xiitas. 
b) o governo norte-americano mantém vários agentes de sua 
polícia federal no Iêmen, já que, após a queda do regime 
fundamentalista islâmico do taliban no Afeganistão desconfia 
que muitos seguidores da Al Qaeda refugiaram-se em território 
Iemenita. 
c) a Rússia, país que enfrenta grupos separatistas islâmicos, deu 
amplo apoio logístico aos EUA na guerra; travada contra o 
Iraque em 2003, pois o regime de Moscou acuse e. rede AI 
Qaeda de suprir de armamentos os rebeldes chechenos. 
d) as relações entre os EUA e os Emirados Árabes das Unidos 
ficaram abaladas pela descoberta de que a maioria dos 
seqüestradores envolvidos nos atentados de 11 de setembro de 
2001 em Nova lorque e Washington eram originários desse país 
do Golfo Pérsico. 
e) o conflito israelense-palestino está baseado, principalmente, 
na dispute pelo controle das enormes jazidas petrolíferas e das 
escassas, mas importantíssimas, reservas de água doce 
situadas nos territórios reivindicados por ambos os lados. 
 
59. Considere as seguintes afirmações sobre o panorama das 

principais religiões do mundo. 
I - Mecha dos países europeus mediterrâneos e parte dos 
escandinavos são majoritariamente te católicos, ao passo que os 
países europeus eslavos se dividem entre o protestantismo 
luterano e o catolicismo ortodoxo. 
II - Os Estados Unidos e o Canadá não são exclusivamente 
protestantes, pois, tendo recebido levas consideráveis de 
imigrantes, eles acolheram, entre outros fiéis, importantes 
comunidades judaicas e muçulmanas. 
III - Na África, embora o islamismo seja a religião principal nos 
países do Magreb, as religiões animistas ainda continuam 
bastante presentes. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas: II.               
c) Apenas III. d) Apenas I e II.           
e) Apenas II e III. 
 
60. Observe o quadro abaixo, que apresenta algumas 

características marcantes de cinco sub-bacias hidrográficas que 
constituem a grande bacia hidrográfica do Guaíba. 
 

Sub-bacia Carcterísticas 

 
 

1 

- solo ocupado por 
latifúndios, com pecuária do 

tipo extensivo 
- atividade industrial pouco 

expressiva 

 
2 

- intensa extração de carvão 

 
3 

- grande demanda de água 
pelas lavouras de arroz, 

principalmente entre 
dezembro e fevereiro 

 
 

4 

- lançamento dos efluentes 
do pólo petroquímico no seu 

principal rio 
- grande utilização de 

agrotóxicos na cultura de 
morango 

 
 

5 

- presença de áreas úmidas, 
importantes na regularização 
da vazão do principal rio da 

sub-bacia, bastante 
degradada pelas lavouras de 

arroz 

 
Assinale a alternativa que apresenta os nomes das sub-bacias 
hidrográficas correspondentes aos números 1, 2, 3, 4 e 5, 
respectivamente. 
 
a) Vacacaí - Baixo Jacuí - Pardo - Caí - Gravataí 
b) Vacacaí - Pardo - Baixo Jacuí - Gravataí - Caí 
c) Baixo Jacuí - Vacacaí - Pardo - Caí - Gravataí 
d) Baixo Jacuí - Pardo - Vacacaí - Caí - Gravataí 
e) Baixo Jacuí - Pardo - Vacacaí - Gravataí - Caí 
 
 

UFRGS 2003 
31. A Copa do Mundo de 2002 mudou a rotina dos brasileiros em 
virtude da diferença de fuso horário entre o Brasil e os países que a 
sediaram, a Coréia do Sul e o Japão. O jogo entre Brasil e Inglaterra 
foi realizado na Coréia do Sul no dia 21 de junho, às 15h30min, 
horário local.  
Então, a transmissão direta do jogo no Brasil ocorreu 
a) no dia 21 de junho, às 3h30min. 
b) no dia 21 de junho, às 15h30min. 
c) no dia 20 de junho, às 3h30min. 
d) no dia 22 de junho, às 3h30min. 
e) no dia 22 de junho, às 2h30min. 
 
32. “A escala de um mapa é a relação constante que existe entre as 
distâncias lineares medidas sobre o mapa e as distâncias lineares 
correspondentes, medidas sobre o terreno.” (Joly, 1990, p. 20). 
Observe a figura abaixo. 
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Considerando que a figura representa áreas em diferentes escalas, 
pode-se dizer que 
a) a área maior corresponde ao quadrado A, sendo possível 
perceber que a representação apresenta excessiva generalização 
nessa escala. 
b) a área maior corresponde ao quadrado B, pois a generalização 
deforma as figuras. 
c) não existe área maior, pois o que varia é o nível de detalhamento. 
d) a generalização não permite calcular a área da figura. 
e) o quadrado D mostra todos os detalhes e 
 
33. Observe as figuras abaixo. 

 
Com base nas figuras são feitas as afirmações que seguem. 
I - A forma de relevo representada pela figura H corresponde a uma 
depressão. 
II - A forma de relevo representada pela figura G corresponde a um 
morro. 
III - O segmento AB apresenta declividade menor do que o 
segmento XZ. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                      b) Apenas II.               
c) Apenas I e II. d) Apenas I e III.     e) I, II e III. 
34. Considere as afirmações abaixo. 
I - Rochas ígneas são aquelas formadas a partir do resfriamento do 
material magmático. As rochas ígneas podem ser de três tipos: 
intrusivas, vulcânicas e metamórficas. 
II - Movimentos orogenéticos são pressões laterais na crosta, que 
levam as rochas a se dobrarem, gerando as montanhas. 
III - Considera-se que o centro do núcleo interno da Terra (o nife) é 
sólido e que o núcleo externo, apesar de bastante denso, é plástico. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                     b) Apenas II.         c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III.            e) I, II e III 

 
35. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no 
fim do texto abaixo. 
“A configuração dos continentes nem sempre foi como a atual. A 
Terra é uma estrutura dinâmica e, portanto, sujeita a 
transformações. Essas mudanças, por exemplo, são as 
responsáveis pela existência dos terremotos, das montanhas e, 
também, das ilhas. Podemos dizer que a origem das ilhas do 
arquipélago de Fernando de Noronha, os abalos sísmicos sentidos 
em algumas cidades nordestinas e as montanhas da costa oeste do 
continente americano estão associados a instabilidades _____ e ao 
processo de _____” 
a) internas  - intemperismo 
b) externas - isostasia 
c) externas - fragmentação da Pangéia 
d) internas  - transgressões e regressões marinhas 
e) internas  - tectônica de placas 
 
36. A estrutura do relevo brasileiro é bastante antiga. Por isso, nela 
predominam formas bastante desgastadas (erodidas). A ausência de 
dobramentos modernos no país faz com que a configuração do 
relevo brasileiro seja basicamente de 
a) montanhas, planaltos e bacias sedimentares. 
b) planaltos, planícies e depressões. 
c) planícies, depressões relativas e depressões absolutas. 
d) montanhas, planaltos e planícies. 
e) montanhas, planaltos e planícies sedimentares litorâneas. 
 
37. Considere as afirmações abaixo. 
I - A zona intertropical compreende a maior parte das terras 
brasileiras. E delimitada pelo trópico de Capricórnio no Hemisfério 
Norte e pelo trópico de Câncer no Hemisfério Sul. Nela predominam 
climas quentes e úmidos. 
II - Nas zonas temperadas, tanto no Hemisfério Norte como no 
Hemisfério Sul, existe grande variedade de climas e variações de 
temperatura, podendo ocorrer amplitudes térmicas superiores a 30 
°C durante o ano. 
III - Ainda que o Ártico apresente extensas áreas permanentemente 
cobertas por gelo, a zona glacial ocorre verdadeiramente apenas no 
Hemisfério Sul, na Antártica, tomando-se por critério definidor as 
médias térmicas bem abaixo de zero graus centígrados. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                b) Apenas II.               
c) Apenas III. d) Apenas II e III.          
e) I, II e III. 
 
38. Considere as seguintes afirmações a respeito da influência dos 
fatores do clima no comportamento do mesmo. 
I - A temperatura média anual de Porto Alegre é de aproximada-
mente 20 OC, enquanto que a de Belém é de cerca de 26 °C. A 
diferença da média térmica anual entre as duas cidades deve-se, 
principalmente, à influência da altitude, que na cidade gaúcha é bem 
maior que na paraense. 
II - Quanto menor o albedo, maior a absorção de raios solares e, 
portanto, maior o aquecimento. 
III - A corrente fria do Golfo, ou Gulf Stream, acelera o congelamento 
de setores do mar do Norte, favorecendo os rigores climáticos do 
inverno na porção noroeste da Europa. 
IV - Por possuir uma quantidade de terras emersas muito maior que 
o Hemisfério Sul, o Hemisfério Norte tem uma amplitude térmica 
anual maior. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                  b) Apenas II.               
c) Apenas I e III. d) Apenas II e IV.          
e) I, II, III e IV. 
 
39. Qual das afirmações abaixo é correta em relação à Hiléia? 
a) Apresenta grande homogeneidade quanto à cobertura vegetal. 
b) Corresponde à floresta latifoliada subequatorial. 
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c) Seus solos geralmente são pobres, a floresta se sustenta pela 
rápida reabsorção do material orgânico acumulado no chão. 
d) Recebe chuvas abundantes no verão, com reduções 
pluviométricas acentuadas nos meses de inverno. 
e) Situa-se ao sul da linha do Equador, em latitudes médias. 
 
40. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
conseqüência direta do desmatamento. 
a) a destruição da biodiversidade 
b) a diminuição dos índices pluviométricos 
c) o assoreamento dos rios 
d) o terraceamento das encostas 
e) o aumento da erosão 
 
41. O processo de formação do carvão mineral é semelhante ao do 
petróleo. No Brasil, esse carvão se formou em áreas sedimentares 
no sul do país e apresenta as seguintes características: 
a) alto teor calorífico e pouca produção de cinzas na sua queima, 
sendo indicado para a siderurgia. 
b) baixo teor calorífico e pouca produção de cinzas na sua queima, 
sendo indicado para a siderurgia. 
c) baixo teor calorífico e muita produção de cinzas na sua queima, 
sendo indicado para a siderurgia. 
d) alto teor calorífico e pouca produção de cinzas na sua queima, 
sendo indicado para utilização como carvão vapor, na geração de 
calor em caldeiras industriais. 
e) baixo teor calorífico e muita produção de cinzas na sua queima, 
sendo indicado para utilização como carvão vapor, na geração de 
calor em caldeiras industriais. 
 
42. A atividade do homem medieval não pode ser comparada com a 
do homem de hoje, no que se refere ao tipo e ao volume de 
poluentes gerados. Em muitas cidades medievais, o ar se 
caracterizava pela presença de odores desagradáveis; em 
contrapartida, nas cidades modernas, o ar freqüentemente pode ser 
mais nocivo, ainda que seus odores sejam menos perceptíveis. 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta sobre a 
relação entre a atividade do homem e a geração de poluentes. 
a) Nas cidades medievais, a contaminação era essencialmente 
orgânica e, assim, não havia poluentes atmosféricos. 
b) Nas cidades medievais, respirava-se ar contaminado pela queima 
de lenha e carvão, mas esse processo não é tóxico. 
c) Nas cidades medievais, os ambientes eram muito insalubres, pois 
não havia vidros nas janelas dos castelos, e isso favorecia a 
circulação do ar, deixando a população livre das doenças 
respiratórias. 
d) Os centros urbanos do mundo moderno produzem e consomem 
num ritmo crescente. O resultado é a atmosfera poluída com 
materiais de origens diversas que nem sempre podem ser 
percebidos pelos moradores dessas cidades. 
e) Os centros urbanos do mundo moderno, todos no Hemisfério 
Norte-Ocidental, apresentam episódios críticos de poluição do ar. 
Isso ocorre porque a queima dos combustíveis fósseis é muito 
utilizada em nosso tempo. 
 
43. Fronteiras e limites estabelecem domínios e territórios. Muitos 
são os conflitos atuais provocados pela demarcação de domínios e 
territórios. Ilustram tal tipo de conflito dois dos países abaixo, 
limítrofes. São eles: 
a) a Turquia e o Afeganistão.           b) a Índia e o Paquistão. 
c) a Coréia do Norte e o Taiwan.     d) Israel e o Iraque. 
e) o Equador e a Venezuela. 
 
44. Em relação ao Sudeste Asiático, considere as afirmações 
abaixo. 
I - O Sudeste Asiático é uma região composta por uma parte 
continental, formada pela grande península da Indochina e por 
vários países localizados na região insular - a Insulíndia. 
II - A Tailândia inclui-se entre os chamados novos Tigres Asiáticos, 

sendo seu crescimento industrial baseado no aproveitamento de 
seus recursos naturais. 
III - A Indonésia, embora seja o quarto país mais populoso do 
mundo, composto por uma grande diversidade étnica, mantém-se 
isenta de conflitos e reivindicações separatistas, devido à unidade 
religiosa. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                   b) Apenas II.              
c) Apenas I e II. d) Apenas I e III.       e) Apenas II e III. 
 
45. As profundas reformas econômicas em curso na China são 
também chamadas de economia socialista de mercado, por 
introduzirem uma abertura de mercado sem abandonar o regime 
político do partido único, comunista. Essas reformas têm modificado 
tradicionais aspectos da organização econômica e social chinesa. 
Considere as afirmações abaixo a respeito da China. 
I - Nas planícies ao sul, o arroz, principal cultura agrícola chinesa, foi 
substituído pela soja. 
II - As Zonas Econômicas Especiais são áreas abertas aos 
investimentos estrangeiros. 
III - Apesar da acelerada expansão industrial, a agricultura continua 
sendo a principal atividade econômica. 
IV - A China é conhecida como o país de maior aplicação da pena 
de morte no mundo. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II.          b) Apenas I e III.             
c) Apenas II e IV. d) Apenas III e IV.       
e) Apenas II, III e IV. 
46. Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta sobre a 
África Ocidental. 
a) Apresenta áreas em desertificação ao norte. 
b) As áreas litorâneas, em função da circulação atmosférica, 
apresentam clima semi-árido, semelhante ao nordeste brasileiro. 
c) O Gabão é o mais extenso e populoso dos países da região, 
possuindo reservas petrolíferas e de gás natural ainda inexploradas. 
d) A Nigéria apresenta uma razoável unidade nacional, pois o uso 
oficial do idioma inglês homogeneíza a cultura das diversas etnias 
origina is. 
e) Em função da mão-de-obra barata e dos recursos minerais 
abundantes, Serra Leoa e Costa do Marfim desenvolveram, a partir 
da década de 90, acelerados processos de industrialização no setor 
metal-mecânico. 
 
47. Observe o mapa abaixo, onde diversos países são identificados 
por meio de números. 
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No ano de 2002, a América do Sul passou por turbulências de 
ordem socloeconômica e política bastante graves. Relacione cada 
uma das cinco situações turbulentas, abaixo descritas, com o 
número do respectivo país constante do mapa. 
(  ) A população civil, situada nas áreas de influência das guerrilhas, 
sofreu com constantes ataques de grupos paramilitares, que 
possuem, muitas vezes, armamentos superiores aos do exército, 
graças ao apoio de narcotraficantes e de alguns latifundiários. 
(    ) Além da recessão e do aumento do desemprego, o país viu-se 
obrigado a desvalorizar a sua moeda para manter a competitividade 
com os produtos de países vizinhos, e 58% da população vive 
abaixo da linha de pobreza. O governo enfrentou crescente 
insatisfação dos movimentos indígenas. 
(  ) O governo enfrentou várias greves e manifestações populares 
violentas comandadas por diferentes setores, como sindicatos de 
trabalhadores, associações empresariais e a estatal petrolífera, 
revoltados com as políticas governamentais. A situação de caos 
social e político que tomou conta do país culminou num breve golpe 
de Estado. 
 
(  ) O país enfrentou a sua maior crise política, social e econômica: 
houve várias trocas de presidentes, quatro anos contínuos de 
recessão, índice de cerca de 25% de desemprego, além de uma 
redução do Produto Nacional Bruto (PIb) da ordem de 16% no 
período de um trimestre. As causas dessa crise, segundo alguns 
analistas, tiveram relação com a aplicação de uma política de 
manutenção da taxa de câmbio em paridade com o dólar, o que 
tornou as exportações menos competitivas, e com a privatização dos 
bens nacionais. 
(  ) O país foi obrigado a deixar a sua moeda flutuar para enfrentar a 
desvalorização das moedas dos países vizinhos. O governo 
interveio em bancos para evitar o colapso do sistema financeiro 
nacional. Há 16,4% de habitantes vivendo abaixo da linha de 
pobreza, e os desempregados totalizam, aproximadamente, 16% da 
população ativa do país. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 
a) 9 - 5 - 8 - 2 - 4.          b) 9 - 6 - 10 - 2 - 1. 
c) 7 - 3 - 9 - 1 - 2.    d) 8 - 3 - 10 - 4 - 2. 
e) 7 - 6 - 9 - 1 - 5. 
 
48. O espaço geográfico global apresenta uma complexa rede de 
informações que constituem os fluxos por onde transitam 

informações das mais variadas ordens. Sobre essa complexa rede 
de informações, são feitas as seguintes afirmações. 
I - A rede pode ser social e política, se for considerada a quantidade 
e o fluxo de pessoas, de informações, de mensagens e de valores 
econômicos que abarca. 
II - As sociedades japonesas de comércio internacional, os sistemas 
de reserva do transporte aéreo, as redes bancárias e as redes de 
telecomunicação são exemplos de atividades organizadas em redes 
que permitem às empresas que dispõem de tais redes assumirem 
posições oligopolistas. 
III - Hoje, as redes permitem que o centro de decisões de grandes 
grupos econômicos possa estar no estrangeiro, no mesmo 
continente ou em outro. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                   b) Apenas II.               
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.            
e) I, II e III. 
 
49. Considere as afirmações abaixo sobre as características da 
indústria. 
I - As indústrias de bens de consumo são aquelas que abastecem o 
mercado consumidor. São exemplos as indústrias automobilísticas, 
alimentícias e têxteis. 
II - A indústria de base é aquela que fornece bens e equipamentos 
para outras indústrias. São exemplos as indústrias siderúrgica e da 
aviação. 
III - As indústrias de ponta são aquelas ligadas a tecnologias 
avançadas. São exemplos as indústrias da informática e da 
biotecnologia. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                   b) Apenas II.            
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.            
e) I, II e III. 
 
50. No período do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 
houve um forte crescimento econômico e a formação de uma classe 
média urbana brasileira que mudou o padrão de consumo. Qual das 
alternativas abaixo caracteriza esse período? 
a) A consolidação da indústria de base com a criação da Companhia 
Siderúrgica Nacional. 
b) A afirmação da indústria de bens de consumo, acrescida da 
participação de fábricas estrangeiras. 
c) A descentralização do parque industrial, deslocando-se da região 
Sudeste para a região Centro-Oeste, com a fundação de Brasília. 
d) A modernização na agricultura com o incremento do crédito 
subsidiado. 
e) A implantação de um sistema de transportes rodo-hidro-ferroviário 
equilibrado e eficiente, promovendo o desenvolvimento. 
 
51. Sobre a mineração brasileira são feitas as seguintes afirmações.  
I - O principal argumento invocado para a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce foram os elevados déficits financeiros 
com que ela atuou nos últimos anos de sua existência como 
empresa estatal. 
II - O Projeto Trombetas, no Pará, explora e exporta a bauxita, 
sobretudo para o Japão. 
III - O Projeto Grande Carajás, no Pará e no Maranhão, foi 
inicialmente implantado por um consórcio de empresas americanas 
com a estatal brasileira Companhia Vale do Rio Doce. 
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. O Estatuto da Terra, elaborado em 1964, criou a unidade de 
medida Módulo Rural. O imóvel rural com área superior a seiscentas 
vezes o módulo rural médio fixado para uma região denomina-se 
a) minifúndio.                            b) latifúndio por dimensão. 
c) latifúndio por exploração.     d) empresa rural. 
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e) latifúndio por especulação. 
 
53.          “Mas o dragão continua na floresta a devorar 

e quem habita essa mata para onde vai se mudar 
corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, 
tartaruga pé ligeiro corre-corre tribo dos camaiorá. 

 
No lugar que havia matas, hoje é a perseguição 
grileiro mata posseiro, só para lhe roubar seu chão 
castanheiro, seringueiro já viraram até pião 
Zé de Nana está de prova naquele lugar tem cova 
gente enterrada no chão.” 

 
As duas estrofes da poesia “Saga Amazônica”, de Vital Faria, 
transcritas acima, caracterizam a situação da Floresta Amazônica, 
destacando a relação da sociedade com a natureza. Nelas são 
abordados problemas sociais advindos dessa relação.  Identifique a 
alternativa que caracteriza esse quadro. 
a) A violência dos processos de ocupação da região Norte do Brasil, 
destacando a relação ocupante/natureza/nativo. 
b) A política de assentamento de pequenos proprietários sem terra e 
os conflitos com posseiros. 
c) A ocupação de áreas de grileiros por caboclos para implantação 
de lavouras e grandes grupos econômicos interessados na produção 
de madeira. 
d) A destruição dos recursos naturais e a implantação de 
megaprojetos de desenvolvimento para a Amazônia a partir da 
criação de indústrias e fazendas agrícolas para a produção de 
transgênicos. 
e) A apropriação das terras amazônicas por grilagem, a fim de criar 
áreas de proteção da biodiversidade. 
 
54. Considere as afirmações abaixo sobre demografia. 
I - A transição de taxas elevadas de fecundidade e mortalidade para 
taxas baixas, que durou em torno de 150 anos nos países europeus, 
é muito mais rápida hoje em países em desenvolvimento, como o 
Brasil. 
II - A Ásia é o continente que apresenta as taxas mais elevadas de 
crescimento demográfico. 
III - O crescimento natural ou vegetativo de uma população é 
calculado subtraindo-se simplesmente, do número de nascimentos, 
o número de mortes. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                  b) Apenas II.               
c) Apenas III. d) Apenas I e III.           
e) Apenas II e III. 
 
55. Analise os mapas abaixo, que apresentam algumas áreas de 
cultivos plantados no Rio Grande do Sul. 
 

 

 
 
 
As áreas produtoras, hachuradas nos mapas 1, 2, 3 e 4, mostram a 
predominância, respectivamente, dos cultivos de 
a) maçã, arroz, uva e fumo.   
b) maçã, arroz, fumo e uva.  
c) uva, fumo, maçã e arroz.   
d) uva, arroz, maçã e fumo.  
e) uva, fumo, arroz e maçã. 
 
56. Entende-se por Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um 
país 
a) a divisão do Produto Interno Bruto pela população 
economicamente ativa, calculando-se assim a média produtiva per 
capita. 
b) o resultado de um ranqueamento de um conjunto de médias, 
considerando-se, entre outros fatores, o Produto Interno Bruto, a 
renda per capita, a porcentagem da população economicamente 
ativa, a participação do setor terciário na economia e o balanço entre 
exportação e importação. 
c) uma média que se expressa numa escala que varia de O a 1, 
incluindo os indicadores de expectativa de vida, grau de 
escolaridade e renda per capita. 
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d) o coeficiente obtido pela média ponderada entre Produto Interno 
Bruto e Produto Interno Líquido, e entre renda per capita e 
porcentagem de população economicamente ativa. 
e) um indicador que não se expressa em termos de quantificação, 
mas em termos de avaliação qualitativa de numerosos fatores 
socioeconômicos. 
 
57. Na primeira semana de maio de 2002, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGe) divulgou alguns resultados do Censo 
2000 que podem ser comemorados pela população brasileira, tais 
como a queda da mortalidade infantil e um maior número de 
telefones no país. No entanto, ainda persiste uma grande 
concentração de renda e desigualdade nos indicadores 
socioeconômicos no Brasil. Considere as seguintes afirmações 
sobre os resultados apontados pelo Censo 2000, que mostram um 
novo “retrato” do país. 
I - A região Nordeste continua sendo a maior expulsora de 
população, enquanto a região Sudeste continua sendo o principal 
destino de migrantes nordestinos que buscam novas oportunidades 
de trabalho. 
II - O número de brasileiros que se identificam como negros 
diminuiu, sendo que na Bahia essa mudança foi ainda mais 
acentuada. 
III - Foi constatado um aumento da pluralidade de religiões, assim 
como o de indivíduos “sem religião”.  
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas II.               
c) Apenas III. d) Apenas I e II.           
e) Apenas I e III. 
 
58. Uma característica do processo de urbanização brasileiro é a 
formação de grandes aglomerados urbanos em detrimento da 
formação de cidades de porte médio. Disso resultam problemas 
ambientais, como o tratamento do lixo, ou sociais, como o transporte 
coletivo, que vão além dos limites municipais. O “encontro” entre 
duas cidades, resultado do crescimento horizontal, denomina-se 
a) megalópole.              b) metrópole.              
c) conurbação. d) cidades gêmeas.       
e) grandes cidades. 
 
59. As metrópoles e cidades brasileiras estruturam-se numa 
hierarquia urbana que tem seus três patamares superiores na 
seguinte ordem decrescente, com exemplos citados entre 
parênteses: 
a) metrópoles nacionais (Rio de Janeiro), metrópoles regionais 
(Porto Alegre) e metrópoles locais (Curitiba). 
b) metrópoles regionais (Rio de Janeiro), metrópoles locais 
(Florianópolis) e capitais regionais (Rio Branco). 
c) metrópoles regionais (São Paulo), metrópoles locais (Recife) e 
capitais regionais (Pelotas). 
d) metrópoles nacionais (São Paulo), capitais regionais (Belo 
Horizonte) e metrópoles locais (Belém). 
e) metrópoles nacionais (Rio de Janeiro), metrópoles regionais 
(Curitiba) e capitais regionais (Ribeirão Preto). 
 
60. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do 
texto abaixo, na ordem em que aparecem. 
“Em uma área _____ densamente povoada, os(as) _____ não são 
igualmente distribuídos(as) entre os diversos grupos sociais que ali 
habitam. Em uma metrópole como São Paulo, a probabilidade de 
ocorrerem desabamentos e inundações em favelas é _____ do que 
em moradias construídas em bairros de classe média ou alta.” 
a) rural - doenças epidêmicas - menor 
b) rural - queimadas - maior 
c) urbana - riscos ambientais - menor 
d) urbana - riscos ambientais - maior 
e) industrial - chuvas ácidas - menor 

 
 

 

UFRGS 2002 
 
31. O planeta Marte tem alguns processos de construção e 
destruição das formas de relevo semelhantes aos da Terra. Em 
Marte existe o Monte Olympus, que é o maior vulcão conhecido do 
sistema solar (550 km de diâmetro e 26 km de altura), assim como 
grandes canais fluviais e dunas. Os processos existentes na 
superfície terrestre que geram formas de relevo como as de Marte, 
citadas acima, são processos: 
a) de gelivação, hídrico e de aluvionamento. 
b) eólico, hídrico e de gelivação 
c) tectônico, de aluviamento e eólico. 
d) de aluviamento, de gelivação e tectônico. 
e) magmático, hídrico e eólico. 
 
32. Considere as afirmações abaixo. 
I - Quando a Terra está em afélio, maior distância Terra-Sol, é verão 
para o Hemisfério Sul e inverno para o Hemisfério Norte. Neste 
ponto, a velocidade de translação da Terra é maior do que em 
qualquer outro ponto da órbita. 
II - No solstício de inverno para o Hemisfério Sul, a Terra está no 
afélio. Neste ponto da órbita, a velocidade de translação é a menor, 
o que também contribui para que o inverno no Hemisfério Sul seja 
mais longo. 
III - Como o plano do equador e o da eclíptica não coincidem, temos 
como resultado uma inclinação de 23º 27´, o que também permite 
dizer que o eixo imaginário terrestre está inclinado em 23º 27’. 
Durante a translação, a Terra ocupa distintas posições no espaço; 
isto implica um aporte de radiação solar diferenciado ao longo de um 
ano. 
Quais estão corretas em relação aos movimentos executados pela 
Terra e suas conseqüências? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e II.         
d) Apenas II e III  
e) I, II e III. 
 
33. Uma embarcação situada no oceano Atlântico está a 30º Oeste 
em relação ao meridiano de Greenwich. Para chegar ao ponto do 
Rio de Janeiro, a embarcação deverá seguir a direção 12º Sudoeste 
na bússola em relação a sua posição atual. Considerando que eram 
14h em Greenwich quando a embarcação estava naquele meridiano 
e que, para chegar ao porto, ela levará 8 horas, pode-se dizer que a 
embarcação chegará ao Rio de Janeiro, pelo horário local, às 
a) 8h. 
b) 14h. 
c) 19h. 
d) 20h. 
e) 22h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Observe a figura abaixo. 
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No dia 10 de janeiro, às 8h, um navio cargueiro, em sua rota, cruza 
a Linha Internacional da Data no sentido Oeste (Gr). Após ter 
cruzado a referida linha, que dia e hora local são registrados no 
navio? 
a) 9 de janeiro, 7h.       b) 9 de janeiro, 8h.   
c) 10 de janeiro, 9h.     d) 10 de janeiro, 10h.          
e) 11 de janeiro, 8h. 
 
35. Numa competição de balonismo, os competidores devem sair de 
Torres (RS) e chegar a Osório (RS), perfazendo uma distância de 
102 km, em linha reta. A coordenação da competição distribuiu às 
equipes um mapa, em folha A4 (210 mm x 297 mm), com o trajeto e 
pontos de referência. Qual a escala apropriada para representar no 
mapa todo o trajeto percorrido em linha reta e os pontos de 
referência entre as duas localidades? 
a) 1: 10.200           b) 1: 20.000               c) 1: 102.000            
d) 1: 350.000            e) 1: 10.000.000 
 
36. Na figura abaixo temos a representação esquemática de uma 
das teorias que foram elaboradas para explicar o dinamismo da 
crosta terrestre. Essa concepção, de grande aceitação ao longo da 
história das ciências da Terra, diz: "(...) considerando-se a crosta 
terrestre formada por blocos de mesma densidade e admitindo-se 
como correta a hipótese de que no manto existe uma zona de 
material viscoso em estado de fusão, quanto mais alto for o bloco 
continental, maior será sua raiz subterrânea mergulhada no manto." 

 
O nome atribuído ao fenômeno descrito através da explicação e da 
figura apresentadas acima é 
a) equilíbrio isoclinal.            b) equilíbrio isostático. 
c) equilíbrio isométrico.        d) equilíbrio isomagmático. 
e) equilíbrio isoterrâneo. 
 

37. Considere as seguintes afirmações sobre a circulação geral da 
atmosfera e dos oceanos na Terra. 
I - O movimento de rotação da Terra influencia a circulação oceânica 
superficial. Assim, no oceano Atlântico, no Hemisfério Sul, as 
principais correntes oceânicas se organizam em um grande "giro" no 
sentido horário. 
II - No Hemisfério Sul, os ventos e as correntes oceânicas defletem 
para a esquerda. Já no Hemisfério Norte, esta deflexão é para a 
direita. 
III - Em decorrência da atual posição dos continentes, temos, como 
resposta ao efeito de rotação da Terra, correntes oceânicas frias nos 
setores Leste dos oceanos, e quentes nos setores Oeste. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                b) Apenas II.            c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III.             e) I, II e III. 
 
38. O fenômeno conhecido como "ilha de calor" é o resultado de 
alterações relacionadas às características térmicas da superfície, 
das taxas de evaporação, dos ventos e da energia dissipada pelas 
atividades humanas. Considere as afirmações abaixo. 
I - A área rural com cobertura vegetal na periferia urbana é 
considerada geradora de calor, o qual é refletido intensamente pela 
vegetação, gerando brisas aquecidas que circulam para a área mais 
densamente ocupada, provocando o fenômeno denominado "ilha de 
calor". 
II - As áreas verdes intercaladas com as edificadas amenizam a 
elevação das temperaturas produzidas pela superfície construída da 
cidade de Porto Alegre, diminuindo com isso o efeito do fenômeno 
"ilha de calor". 
III - Pelo fato de o centro da cidade de Porto Alegre estar situado 
próximo ao lago Guaíba, o fenômeno denominado "ilha de calor" não 
ocorre ali. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.        b) Apenas II.       c) Apenas III.           
d) Apenas II e III.        e) I, II e III. 
 
39. Leia o texto que segue. 
“A questão da mudança climática do planeta é objeto de um dos 
mais complexos e relevantes regimes internacionais da atualidade, 
por envolver as inter-relações entre a economia e o meio ambiente 
globais. Os principais instrumentos desses regimes são a 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, 
assinada no Rio de Janeiro durante a ECO 92, e o Protocolo de 
Kioto, assinado em dezembro de 1997.” Considere as afirmações 
abaixo a respeito das implicações das questões ambientais. 
I - A questão ambiental global é atualmente um tema que envolve, 
entre outros, empresas transnacionais, países "desenvolvidos", 
"emergentes" e "pobres", destacando-se o papel das ONGs que 
atuam em favor dessa questão. 
II - O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima (IPCC) forneceu subsídios importantes para a Convenção 
do Clima, principalmente no que se refere ao aquecimento global, 
estimando um aumento na temperatura média da Terá em torno de 
1,5ºC para os próximos 100 anos. 
III - Mesmo havendo um aumento na temperatura média do planeta, 
nenhum impacto sobre os ecossistemas ou a agricultura pode ser 
esperado, a não ser nas regiões costeiras, onde se pode desde já 
prever um aumento no nível médio do mar. 
IV - Após intensas discussões travadas nos fóruns internacionais 
sobre mudanças climáticas globais, o governo de George W. Bush 
aceitou a continuidade do Protocolo de Kioto e decidiu reduzir a 
emissão de "gases de efeito estufa", obtendo total apoio 
internacional, já que esse país contribui com parcela ínfima destes 
gases. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.             b) Apenas II.        c) Apenas I e II. 
 d) Apenas III e IV.    e) I, II, III e IV. 
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40. Com relação ao aqüífero Guarani, um dos maiores reservatórios 
de água da Terra, é INCORRETO afirmar que 
a) este aqüífero constitui uma reserva estratégica de água de grande 
pureza, onde vivem cerca de 15 milhões de pessoas, além de 
possuir água suficiente para abastecer o planeta até 2300. 
b) a maior parte do manancial está em território argentino, paraguaio 
e uruguaio, restando ao Brasil apenas 20% de sua área total. 
c) a área do aqüífero corresponde ao território brasileiro espalha-se 
pelo subsolo de vários Estados, incluindo os três da Região Sul. 
d) há milhões de anos, a região onde se localiza o aqüífero era um 
deserto que teve suas dunas cobertas pelo derrame de lavas, sendo 
considerado um dos mais intensos processos de vulcanismo 
continental da história geológica do planeta. 
e) o adequado aproveitamento do aqüífero requer a formulação de 
acordos internacionais, tendo em vista sua dimensão, sua 
vulnerabilidade à poluição e os riscos de sua superexploração. 
 
41. A figura abaixo representa uma bacia hidrográfica qualquer. 
Considere que a nascente do rio principal se localiza ao norte. 
 

 
Com base na figura, são feitas as afirmações que seguem. 
I - No ponto A, situa-se uma indústria que despeja diretamente seus 
efluentes no curso d´água, sendo que esta poluição afeta 
diretamente a propriedade rural situada no ponto C. 
II - Para se verificar a poluição hídrica originada nos pontos B e C, 
pode-se instalar uma estação de controle de qualidade d’água em E. 
III - Os cursos fluviais onde se localizam os pontos A e D estão 
situados a montante do ponto B. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.         b) Apenas II.           c) Apenas I e II.          
d) Apenas II e III.      e) I, II e III 
 
42. Leia o texto abaixo. 
“Um problema natural relacionado aos solos de clima tropical, 
sujeitos a grandes índices pluviométricos, é o processo de infiltração 
de água no solo. A água que se infiltra através dos poros, como em 
uma esponja, vai, literalmente, lavando os sais minerais 
hidrossolúveis (sódio, potássio, cálcio, etc.) e diminui a fertilidade do 
solo. Paralelamente à infiltração de água no solo, ocorre o 
surgimento de uma crosta ferruginosa, que em certos casos chega a 
impedir a penetração das raízes no solo.”  
Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do 
enunciado abaixo: o texto versa sobre a erosão _____ dos solos e 
refere-se, principalmente, ao processo de _____ e, depois, ao 
processo de _____.  
a) vertical - laterização - lixiviação             
b) superficial - lixiviação - laterização 
c) pluvial - laterização - lixiviação              
d) vertical - lixiviação - laterização 
e) superficial - laterização - lixiviação 
 
43. O conceito de biodiversidade foi utilizado pela primeira vez na 
década de 60, quando diversos governantes e a sociedade civil 
organizada começaram a se preocupar com o desaparecimento 
acelerado de algumas espécies animais e vegetais. A biodiversidade 
está associada diretamente ao contexto histórico, cultural e 

geográfico, sendo essencial a diversidade de ecossistemas. 
Observe o quadro abaixo. 

Região 
Produtora 

 
Colheitas  

1 batata, amendoim e feijão 

2 milho, batata-doce e feijão 

3 aveia e bagaço de uva 

4 banana, cana-de-açúcar, inhame e arroz 

Os números 1, 2, 3 e 4 representam, neste quadro, respectivamente, 
as seguintes regiões produtoras: 
a) América Central, Andes, Mediterrâneo e Sudeste Asiático. 
b) Andes, Sudeste Asiático, Mediterrâneo e América Central. 
c) Sudeste Asiático, América Central, Andes e Mediterrâneo. 
d) Mediterrâneo, América Central, Sudeste Asiático e Andes. 
e) Andes, América Central, Mediterrâneo e Sudeste Asiático. 
 
44. A República da Irlanda e a Irlanda do Norte estão localizadas na 
ilha da Irlanda, situada a oeste da ilha da Grã-Bretanha. A Irlanda do 
Norte é citada com freqüência na mídia internacional devido à 
violência que envolve paramilitares unionistas e grupos armados 
católicos. Associe os territórios citados na coluna da esquerda com 
as cinco características da coluna da direita. 
1 - República da Irlanda    ( ) É conhecida por Ulster. 
2 - Irlanda do Norte           ( ) Tem maioria católica. 
                                          ( ) Pertence ao Reino Unido.                                             
                                          ( ) Tem maioria protestante. 
                                          ( ) É conhecida por Eire. 
A seqüência numérica correta, na coluna da direita, de cima para 
baixo, é: 
a) 1 - 1 - 2 - 2 - 1.       b) 1 - 2 - 1 - 1 - 2.         c) 2 - 1 - 2 - 2 - 1. 
d) 2 - 2 - 1 - 1 - 1.         e) 2 - 1 - 1 - 2 - 1. 
 
45. Acusado de abrigar grupos terroristas em seu território, o 
Afeganistão tornou-se alvo de retaliação dos Estados Unidos por 
causa dos atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 nas 
cidades de Nova Iorque e Washington. Com relação aos países 
envolvidos nesse conflito e às novas derivações geopolíticas e 
econômicas daí resultantes, são feitas as seguintes afirmações. 
I - A mistura étnica no Afeganistão é um importante componente da 
guerra civil que assola o país desde a partida dos invasores 
soviéticos em 1989. Os patanes compõem a maioria absoluta do 
talibã. 
II - Para qualquer tropa invasora, o território afegão é bastante 
inóspito. Contribuem para isso as variações climáticas regionais, 
com invernos extremamente frios e verões muito quentes. 
III - Nos últimos anos, os norte-americanos e os ingleses vinham 
tentando uma aproximação comercial com o governo talibã. O 
interesse são as jazidas petrolíferas do Mar Cáspio, cujas reservas 
são maiores que as dos países do Golfo Pérsico. 
IV - Os estados Unidos obtiveram dois parceiros estratégicos na sua 
ofensiva militar contra o Afeganistão: o Japão e a Rússia. O primeiro 
é um importante aliado devido às suas boas relações com as ex-
repúblicas soviéticas vizinhas ao Afeganistão; já a Rússia, em apoio 
à luta contra o terrorismo, aprovou uma lei que permite ações 
militares pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. 
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. 
 
46. O tema do crescimento populacional é sempre controvertido. 
Estima-se que no ano I da Era Cristã o número de habitantes da 
Terra era de aproximadamente 250 milhões, passando para 500 
milhões entre 1600 e 1700, para i bilhão por volta de 1850 e para 2,5 
bilhões em 1950. No ano de 1999, constatou-se que a população 
mundial ultrapassava 6 bilhões. Sobre o crescimento populacional 
são feitas as seguintes afirmações. 
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I - Mesmo que uma enorme quantidade de mulheres no mundo 
esteja atingindo a idade ideal da procriação, a taxa de fertilidade 
está diminuindo drasticamente em alguns países. 
II - Os Estados Unidos possuem uma das mais altas taxas de 
crescimento populacional entre os países industrializados. 
III - A reforma agrária é atualmente uma das grandes questões 
sociais e políticas do Brasil, congregando vários setores da 
sociedade e partidos políticos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II.           b) Apenas I e III.         c) Apenas III e IV. 
d) Apenas II, III e IV.      e) I, II, III e IV. 
 
47. No final do século XX, cerca de 2,87 bilhões de mulheres no 
mundo vivem em situações díspares. Em relação às condições 
laborais, observa-se que muitas delas mantêm relações de trabalho 
informais e precárias. A tabela abaixo compara dados do salário 
feminino com os do salário masculino em dois países, ao final do 
século XX. 

 
Que países correspondem aos números 1 e 2, respectivamente? 
a) Dinamarca e Índia.     
b) França e Nova Zelândia. 
c) Brasil e Austrália.   
d) Canadá e Espanha. 
e) Chile e Cuba. 
 
48. Campinaranas e campos de altitude são enclaves de formações 
não-florestais que ocorrem, respectivamente, 
a) na Amazônia e na Caatinga.    
b) na Amazônia e na Mata Atlântica. 
c) na Caatinga e na Mata Atlântica.             
d) na Caatinga e no Cerrado. 
e) na Mata Atlântica e no Cerrado. 
 
49. Leia o texto abaixo. 
"Constitui um regime de trabalho que se baseia na escravidão por 
dívida. Jovens, geralmente filhos de agricultores pobres que não têm 
condições de alimentar a família na entressafra, são recrutados por 
agenciadores (gatos), que os transportam para fazendas distantes. 
Dão um adiantamento em dinheiro para a família do jovem, iniciando 
aí sua dívida." Adaptado de: ADAS, Melhem, 1998. Este texto 
caracteriza. 
a) a peonagem.               b) a parceria.           c) a grilagem. 
d) o morador de sujeição.     e) o bóia-fria. 
 
50. Sobre a agricultura brasileira são feitas as seguintes afirmações. 
I - A mecanização da agricultura é uma das manifestações da 
modernização agrícola, e trouxe consigo o êxodo rural. 
II - A estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente, na medida 
em que privilegia o grande capital e as culturas de exportação, em 
detrimento da agricultura familiar. 
III - A reforma agrária é atualmente uma das grandes questões 
sociais e políticas do Brasil, congregando vários setores da 
sociedade e partidos políticos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                    b) Apenas II.                c) Apenas III.           
d) Apenas I e II.              e) I, II e III. 
 
51. O Brasil tornou-se um país em que o fluxo imigratório é negativo, 
ou seja, o total de emigrantes é maior que o número de pessoas que 
ingressam no país. Muitos brasileiros têm-se transferido para outros 
países em busca de melhores condições de vida. Quais são os três 
países que mais receberam emigrantes brasileiros nos últimos 
anos? 

a) EUA, Portugal e Argentina.       b) EUA, Portugal e Japão. 
c) EUA, Paraguai e Japão.            d) Portugal, Paraguai e Japão. 
e) Paraguai, Argentina e Alemanha. 
 
52. A tabela abaixo apresenta, em dois grupos, dez Unidades da 
Federação que tinham em 1997 as maiores taxas de incidência de 
duas doenças transmissíveis que afetam a população brasileira até 
hoje. 

Grupo I Grupo II 

Roraima São Paulo 

Rondônia Rio de Janeiro 

Amapá Santa Catarina 

Pará Distrito Federal 

Amazonas Rio Grande do Sul 

As doenças com as maiores taxas de incidência, nos grupos I e II 
desta tabela, são, respectivamente, 
a) a tuberculose e a hanseníase.  b) a febre amarela e a malária. 
c) a dengue e a tuberculose.        d) a hanseníase e a febre amarela. 
e) a malária e a Aids. 
 

53. Algumas cidades do Brasil foram previamente projetadas, e 
outras planejadas em diferentes períodos de sua expansão urbana. 
Das cidades abaixo relacionadas, indique as duas que foram 
previamente projetadas. 
a) Anápolis - São Luis                 b) Anápolis - Curitiba 
c) Belém – Curitiba                     d) Belo Horizonte - São Luis 
e) Belo Horizonte - Goiânia 
 
54. Observe os dados apresentados na tabela abaixo. 
 

Regiões Área em relação 
ao Brasil (%) 

Grau de 
urbanização 

(%) 

1 10,9 90,52 

2 18,7 86,73 

3 18,2 69,04 

4 6,8 80,93 

IBGE, 2000. 
 

Os números 1, 2, 3 e 4 representam, na tabela, respectivamente, as 
seguintes regiões brasileiras: 
a) Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. 
b) Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 
c) Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul. 
d) Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. 
e) Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul. 
 
55. Entende-se por "matriz energética" de um país 
a) o total de estações geradoras de energia. 
b) o potencial energético produzido pelo seu sistema elétrico. 
c) a rede de linhas e equipamentos de transmissão de energia. 
d) a quantidade, medida em megawatts (MW), da energia 
consumida. 
e) o conjunto de fontes geradoras de energia. 
 
56. A partir da década de 80, a conscientização da população 
brasileira em relação à rápida degradação ambiental e aos 
problemas sociais decorrentes levou a sociedade civil organizada a 
exigir uma melhor qualidade do ambiente no país. O instrumento da 
legislação ambiental brasileira que mais contempla uma participação 
social, efetiva e ampla da população no processo de Avaliação de 
Impacto Ambiental denomina-se 
a) Audiência Pública. 
b) Relatório de Impacto Ambiental (Rima). 
c) Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
d) Plano de Controle Ambiental. 
e) Licenciamento Ambiental. 
57. Na ocupação histórica do Planalto e da Planície Costeira, na 
porção nordeste do Rio Grande do Sul, desde o século XVIII, 
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observam-se práticas agrícolas distintas entre essas duas unidades 
de relevo. Observe a figura abaixo. 

 
Considere as afirmações que seguem, em função dos dados e da 
figura acima apresentados. 
I - Os sistemas de cultivo comercial de policulturas geneticamente 
heterogêneas são predominantes nos setores A e C. 
II - A presença de coberturas vegetais herbáceas e de solos rasos 
de textura arenosa no setor D influenciaram a ocupação através da 
criação extensiva de gado. 
III - A prática da queimada e a presença de remanescentes florestais 
são características dos setores A e B, respectivamente. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.             b) Apenas II.            c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III.         e) I, II e III. 
 
58. O Parque Estadual de Itapuã, no Rio Grande do Sul, com uma 
área de 5.566 ha, apresenta interesse ecológico, histórico e cultural. 
A sua reabertura, programada para o ano 2002, revelará também ao 
público visitante a importância geológica da área, com rochas que 
compõem o arcabouço dos morros e das planícies. 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o tipo de 
rocha e de depósito encontrados no referido parque. 
a) basalto - sedimentar            b) granito - sedimentar 
c) riolito - granítico                   d) granito - basáltico 
e) basalto - granítico 
 
59. No primeiro semestre do ano de 2001, as exportações da 
indústria do Rio Grande do Sul ao exterior cresceram 10,6% em 
comparação com o mesmo período do ano de 2000. Este acréscimo 
nas exportações tornou o Estado o segundo maior exportador do 
país. Os maiores segmentos industriais exportadores do Rio Grande 
do Sul são 
a) calçados, fumo e mecânica.                         
b) química, plásticos e calçados. 
c) produtos alimentares, química e mecânica. 
d) vestuário, produtos alimentares e informática. 
e) têxtil, informática e plásticos. 
 
60. O Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), foi o maior e mais completo levantamento 
demográfico já realizado no Brasil. Sobre os dados demográficos 
relativos ao Rio Grande do Sul, considere as afirmações abaixo. 
I - As cidades do Litoral, no seu conjunto, apresentaram as maiores 
taxas de crescimento demográfico no Estado. O crescimento 
populacional no Litoral é generalizado: Balneário Pinhal (10,65%), 
Arroio do Sal (5,71%) e Torres (4,61%). 
II - Dos dez maiores municípios do Estado, seis fazem parte da 
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), fato que justifica a 
concentração de cerca da metade da população do Estado nesta 
área. 
III - Cerca de 41,9% dos municípios do Estado tiveram crescimento 
negativo, ou seja, perderam população. A causa disso foi, em muitos 
deles, o desmembramento em novos municípios. 
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. 
 

UFRGS 2001 
 
01. Observe a órbita terrestre desde um ponto no espaço ao sul da 
eclíptica. 

 
Com base na figura acima, são feitas as seguintes afirmações. 
I - Na posição 4 temos solstício de inverno para Hemisfério Sul e de 
verão para Hemisfério Norte. 
II - Na posição 4 a velocidade do movimento de translação é maior 
do que na posição 2. 
III - Na posição 3 no Hemisfério Norte é inverno, e a velocidade do 
movimento de translação é a mais lenta ao longo da órbita. 
IV - Nas posições 1 e 2 temos equinócio de outono e de inverno 
para o Hemisfério Sul, respectivamente. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                    b) Apenas II.            c) Apenas III. 
d) Apenas II e III.            e) Apenas II e IV. 
 
02. Um geógrafo, ao explorar o Continente Antártico, fixa uma 
estaca no Pólo Sul geográfico, dias antes do solstício de verão para 
o Hemisfério Sul. Exatamente no dia do solstício de verão para o 
Hemisfério Sul, observa e marca as sucessivas posições ocupadas 
pela sombra projetada pela estaca, concluindo que 
a) a sombra de uma estaca colocada verticalmente no Pólo Sul 
geográfico, ao longo do dia de solstício de verão, descreve uma 
elíptica. 
b) uma estaca colocada verticalmente no Pólo Sul geográfico 
produz, com sua sombra, ao longo do dia de solstício de verão, um 
semicírculo. 
c) uma estaca colocada na vertical exatamente no Pólo Sul 
geográfico projeta sucessivas posições do extremo da sombra, 
formando um círculo ao longo do dia de solstício de verão. 
d) as sucessivas posições do extremo da sombra de uma estaca 
não têm o mesmo comprimento durante o dia de solstício de verão. 
e) somente no dia de solstício de inverno é que a sombra de uma 
estaca colocada verticalmente no Pólo Sul geográfico forma um 
círculo com a projeção de suas sucessivas posições. 
 
03. Três internautas (A, B e C) navegam pela rede mundial e visitam 
a página da BBC de Londres. No momento em que eles acessam a 
referida página, são 15h (hora local em Londres (0º Gr.). Sabe-se 
que o internauta A mora numa cidade a 105ºL de Gr., o internauta B 
a 30ºO de A, e o internauta C, a 45º de Gr. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e 
C, no momento em que eles acessam a referida página, têm, como 
hora local, respectivamente, 
a) 20h, 18h e 12h.          b) 20h, 22h e 18h. 
c) 22h, 17h e 12h.          d) 22h, 20h e 12h. 
e) 22h, 20h e 18h. 
 
04. O grupo encarregado de organizar uma exposição agropecuária, 
em uma área de 5 km2, decide fazer a representação gráfica deste 
local. Nesta representação, deverão constar com clareza os 
seguintes elementos: áreas dos expositores, prédios de apoio, 
estacionamento, áreas de alimentação, espaço para atividades 
culturais e competições e os aspectos naturais do sítio. Para que 
este objetivo seja alcançado, é fundamental a escolha da forma de 
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representação e da escala adequada. Assim, o grupo deverá utilizar 
um(a) 
a) mapa com escala de 1:1.250.000. 
b) planta com escala 1:10.000 
c) carta com escala de 1:1.000.000. 
d) mapa com escala de 1:300.000 
e) planta com escala de 1:2.000. 
 
05. Em relação ao município de Porto Alegre, o relevo pode ser 
utilizado como um critério de diferenciação de paisagens e também 
como revelador do processo da sua urbanização. No século 18, a 
chamada "cidade alta", isto é, as elevações, era habitada pelas 
pessoas de maior representação social do burgo nascente, as quais 
conviviam com os chamados "excluídos da cidade", que habitavam 
os vales, constituídos por capões de mato, macegas e riachos. Com 
relação ao processo de urbanização e às alterações na paisagem de 
Porto Alegre, pode-se afirmar que 
a) a verticalização é uma das características dos bairros situados na 
porção sul da cidade, assim como o centro de Porto Alegre. 
b) a expansão das ocupações ditas "irregulares" nos morros da 
cidade tem comprometido a segurança das habitações e impedido 
do moradores de maior poder aquisitivo de ocupá-los. 
c) a margem esquerda do Guaíba, em Porto Alegre, tem uma 
importância ambiental e cultural para o município, sendo essencial 
para a atual expansão de sua área portuária. 
d) o Dilúvio, retificado nos anos 30 e encaixado na sua planície 
aluvial, constitui exemplo de um projeto de recuperação ambiental 
numa paisagem densamente ocupada. 
e) há um conflito de uso - nas ocupações dos morros da cidade - 
entre a expansão urbana que exerce forte pressão e as políticas de 
preservação dos remanescentes de matas situadas nos morros. 
 
Instrução: o mapa abaixo refere-se à questão de número 06. 

 
Convenções 
C – Mesotérmico 
f - Constantemente úmido 
a - Temp. média do mês + quente > 22ºC 
b - Temp. média do mês + quente < 22ºC 
h - Temp. média anual > 18ºC 
k - Temp. média anual < 18ºC 
I - Temp. média mensal sempre >10ºC < 22ºC 
Os números acima dos nomes de cada cidade indicam a 
temperatura mínima e a máxima mensal e, abaixo, a média anual 
(ºC) 
 
 

06. Com base na classificação climática de W. Köppen para o 
Estado, considere as seguintes afirmações. 
I - No Estado predomina o clima subtropical úmido com verões 
quentes, com temperatura média do mês mais quente acima dos 
22ºC e temperatura média anual acima dos 18ºC. 
II - As duas áreas de clima subtropical com verões brandos e 
temperatura média do mês mais quente abaixo dos 22ºC são 
constantemente úmidas. 
III - Partindo-se, em linha reta, de Uruguaiana em direção a Vacaria, 
tem-se um decréscimo gradual da temperatura média anual. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                       b) Apenas II.             c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.               e) I, II e III. 
 
07. O gráfico abaixo apresenta a área ocupada pelas culturas de 
arroz, milho, soja e trigo no município de São Francisco de Assis/RS 
entre 1920 e 1990 

 
Observando esse gráfico pode-se afirmar que 
a) a produção agrícola do município caracteriza-se, desde a década 
de 20, como coletada às culturas do binômio trigo-soja. 
b) apesar da introdução da cultura da soja, a cultura do milho 
continua crescendo. 
c) diferentemente do norte do Estado, o impulso nas culturas de trigo 
e da soja surge no município a partir da década de 70. 
d) com a ampliação da área cultivada do trigo e da soja, as culturas 
do milho e arroz sofreram drástica redução de área de plantio. 
e) a política agrícola relativa ao binômio trigo-soja favoreceu, no 
município, a expansão da área cultivada desde a década de 50 até 
1990. 
 
08. O gráfico abaixo representa as precipitações e as temperaturas 
médias mensais entre setembro de 1980 e junho de 1985 na 
estação climatológica de Alegrete/RS, sendo que, por dois períodos, 
a curva de precipitações foi interrompida. 

 
Observando esse gráfico, pode-se afirmar que 
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a) as precipitações em Alegrete são bem distribuídas durante todo o 
ano, não se podendo diferenciar períodos de baixos índices 
pluviométricos em relação a outros de elevado índice de chuvas. 
b) pelos índices pluviométricos, confirma-se q existência de desertos 
no município de Alegrete, que se caracteriza por precipitações 
anuais de 250mm. 
c) os meses de agosto, setembro e outubro de 1981 mostram 
índices de precipitação mensais abaixo dos 200 mm, caracterizando 
o final do inverno e o início da primavera, como um período de 
provável déficit hídrico. 
d) pelos índices pluviométricos apresentados no diagrama, confirma-
se a existência de desertificação no município de Alegrete, processo 
esse associado a regiões de climas áridos, semi-áridos e subúmidos 
secos. 
e) a primavera e o verão apresentam-se como sendo as estações do 
ano de menor índice pluviométrico, pois são as estações de maior 
insolação durante o ano. 
 
09. No mapa abaixo, é apresentada a tipologia agrária do Rio 
Grande do Sul, com a identificação, através de números, de quatro 
áreas distintas. 

 
Preencha os parênteses abaixo com os números das áreas 
correspondentes à sua caracterização. 
(  ) áreas minifundiárias de colonização agrícola 
(  ) áreas latifundiárias predominantemente pastoris 
(  ) áreas de minifúndios e empresas rurais 
(  ) áreas de latifúndios e empresas rurais 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses de cima para 
baixo é 
a) 1 - 3 - 2 – 4               b) 2 - 3 - 4 – 1              c) 2 - 3 - 1 – 4     
d) 3 - 1 - 4 – 2               e) 3 - 4 - 1 - 2 
 
10. Internamente, o Rio Grande do Sul possui diferenças 
significativas no que diz respeito aos seus indicativos 
socioeconômicos. Uma divisão usada pelos economistas reconhece 
a existência de duas grandes porções de espaço distintas no 
Estado: um norte "rico" e um sul "pobre". Considere as afirmações 
abaixo. 
I - O coeficiente de mortalidade infantil é elevado na porção sul, 
enquanto os coeficientes mais baixos pertencem aos municípios da 
porção norte do Estado. 
II - Nos municípios da porção norte do Estado, os índices de 
longevidade dão menores do que nos municípios da porção sul. 
III - Quanto a renda per capita, grau de urbanização e densidade 
demográfica, as variações existentes entre as duas porções são 
insignificantes. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas II.         c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.         e) I, II e III. 
 

11. A Ponta do Seixas, no Cabo Branco, no Estado da Paraíba, é o 
ponto extremo oriental do território brasileiro. Geomorfologicamente, 
o referido ponto extremo está localizado numa 
a) cornija litorânea.              b) falésia costeira. 
c) meseta litorânea.             d) península em barreira. 
e) restinga costeira. 
 
12. O Planalto da Borbourema, localizado na parte oriental da 
Região Nordeste do Brasil, e o Planalto Sul-rio-grandense são 
unidades do relevo brasileiro identificadas como sendo planaltos em 
a) cinturões orogêneos. 
b) instruções coberturas residuais de plataforma. 
c) bacias sedimentares. 
d) núcleos orogênicos de plataforma. 
e) núcleos cristalinos arqueanos. 
 
13. Em 1996, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 
e da Amazônia Legal publicou o Macro Diagnóstico da Zona 
Costeira do Brasil. Este documento trata tanto dos critérios de 
delimitação da Zona Costeira (ZC), quanto dos aspectos ambientais, 
socioeconômicos e legais. Nessa zona integram os ambientes 
terrestre, fluvial, marinho e aéreo. 
I - A Zona Costeira é considerada como uma faixa de influência de 
largura variável, abrangendo, no continente, as bacias costeiras, 
desde suas bordas nas terras altas até o limite do mar territorial na 
plataforma continental. 
II - Apesar da Constituição Federal de 1988 considerar a Zona 
Costeira como Patrimônio Nacional, os municípios litorâneos vêm 
sofrendo, em grau cada vez mais intenso, uma degradação de seus 
recursos naturais, principalmente pela desordenada ocupação do 
meio ambiente urbano. 
III - O derrame de ácido sulfúrico no porto de Rio Grande, no Caso 
Bahamas, em 1999, configura a deficiência da legislação brasileira 
em prevenir e mitigar crimes ambientais, ou mesmo punir seus 
responsáveis. por outro lado, há evidências do despreparo dos 
trabalhadores portuários para lidarem com situações de alto risco. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                   b) Apenas III.        c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III.           e) I, II e III. 
 
14. No artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo VI 
- Meio Ambiente - fica estabelecida a criação, em todas as Unidades 
da Federação, das denominadas Unidades de Conservação (Ucs), 
como as descritas abaixo. Associe os domínios vegetais da coluna 
da esquerda com as características de cada Unidade de 
Conservação na coluna da direita. 
1 - Cerrado 
2 - Caatinga 
3 - Complexo do Pantanal 
4 - Mata Atlântica 
( ) Pertence à classificação do bioma savana, sendo ultrapassada 
em extensão somente pela Floresta Amazônica. Possui fauna rica, 
com ema, siriema, veado-catingueiro e onça-pintada, vivendo num 
ecossistema de vegetação campestre e arbustiva. 
(  ) Localiza-se em uma área de planície deprimida com muitos rios e 
lagoas. Além do cervo, capivara e jacaré, sua fauna é rica em peixes 
e aves. A flora é composta por gramíneas, capões de mata e 
espécies aquáticas. 
(  ) Devido ao intenso desmatamento, permanece com cerca de 5% 
da sua área original. A vegetação é rica em árvores de grande valor 
comercial, como a peroba, o cedro, o jacarandá e outras. Sua fauna 
possui várias espécies de mamíferos e aves. 
A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna da 
direita, é 
a) 1 - 2 - 3        b) 1 - 3 - 4               c) 2 - 1 - 3  
d) 2 - 1 - 4        e) 2 - 3 - 4 
 
15. A Constituição Brasileira de 1988 define que as terras indígenas 
são consideradas da União, porém o direito de usá-las é dos índios, 
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sendo necessário que estes solicitem ao governo a demarcação das 
mesmas. Considere as afirmações abaixo. 
I - Demarcar as terras indígenas significa estabelecer os limites de 
uma reserva, associando as necessidades de vida cotidiana dos 
grupamentos `área suficiente para atender essas necessidades. 
II - A atual situação jurídica das terras indígenas no Brasil mostra 
que as maiores áreas indígenas já demarcadas e regularizadas 
encontram-se nas Regiões Norte e Nordeste. 
III - O conflito entre garimpeiros e os índios ianomâmis, na fronteira 
do Brasil com o Peru em 1993, provocou a morte de dezenas de 
índios, gerando protestos em todo o mundo. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.    b) Apenas II.         c) Apenas III. 
d) Apenas II e III.           e) I, II e III. 
 
16. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) do IBGE, o número de crianças que trabalham no 
Brasil tem apresentado tendências de declínio. De 1995 a 1999, o 
contingente de 5 a 9 anos de idade ocupado baixou de 519 mil para 
375 mil, e o grupo de 10 a 14 anos, no mesmo período, baixou de 
3,3 milhões para 2,5 milhões. Com relação a esse tema são feitas as 
seguintes afirmações. 
I - Nas áreas urbanas, cresce o número de crianças empregadas, 
sobretudo nos setores de serviço, comércio, indústria e trabalho 
doméstico, sendo este último setor o responsável pela superioridade 
da utilização de mão-de-obra infantil feminina. 
II - Por sua constituição mais frágil e por estarem em processo de 
formação, as crianças que trabalham tendem a desenvolver doenças 
relacionadas ao trabalho ou a se envolver em acidentes com mais 
freqüência que os adultos. 
III - A utilização de mão-de-obra infantil está mais concentrada em 
pequenos empreendimentos familiares, especialmente no setor 
agrícola, onde desenvolvem trabalhos sem contrapartida de 
remuneração. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.               b) Apenas II.       c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.       e) I, II, III 
 
17. O mapa abaixo corresponde à áreas de um polêmico projeto 
militar de fortalecimento das fronteiras da Região Norte do Brasil. Foi 
criado na metade da década de 80 e envolve uma faixa de 
aproximadamente 150 quilômetros. 

 
Assinale a alternativa que contém o nome deste projeto. 
a) Calha Norte         b) Comando Norte         c) Radam 
d) Rondon               e) Sivam 
 
18. Quanto à utilização, o espaço agrário brasileiro encontra-se 
ainda, em boa parte, condicionado pelo mercado externo. 
Compreende lavouras que, além de atender às necessidades do 
mercado interno, destinam grande parte de sua produção à 
exportação. Sobre esse tema, analise o mapa abaixo. 
 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente, de cima para 
abaixo, as linhas da legenda do mapa acima. 
a) cana-de-açúcar - algodão - arroz - cacau 
b) café - cana-de-açúcar - soja - cacau 
c) café - algodão - arroz - cana de açúcar 
d) arroz - algodão - soja - laranja 
e) café - cana-de-açúcar - arroz e cacau 
 
19. Em 1999, a instalação da Audi/Volkswagen consolidou um 
Estado como sendo uma importante alternativa para as indústrias 
automotivas que se instalaram no Brasil na década de 90. O 
desenvolvimento de uma malha de fornecedores de autopeças e 
prestadores de serviços para o novo pólo gerou no Estado cerca de 
90 mil empregos diretos e indiretos. A qual Unidade da Federação o 
texto acima faz referência? 
a) Bahia             b) Ceará                      c) Minas Gerais 
d) Paraná           e) Rio Grande do Sul 
 
20. Observe as cidades de mesma altitude, identificadas pelos 
números 1, 2, 3, 4 e 5 e localizadas no continente hipotético abaixo. 
 

 
Quais números representam, respectivamente, as cidades com 
maior e menor amplitudes térmicas anuais? 
a) 1 e 4     
b) 2 e 1            
c) 3 e 5        
d) 5 e 2          
e) 5 e 3 
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21. A figura abaixo representa uma bacia hidrográfica qualquer. 

 
Com base na figura são feitas as seguintes afirmações. 
I - A área hachurada da bacia hidrográfica corresponde ao interflúvio 
da mesma. 
II - Os cursos fluviais onde estão localizados os pontos A e D são 
tributários do curso principal da bacia hidrográfica. 
III - O curso fluvial onde está situado o ponto B corresponde ao 
curso principal da bacia hidrográfica. 
IV - Os pontos C e E correspondem, respectivamente, ao exultório e 
a uma das nascentes do curso principal da bacia hidrográfica. 
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. 
 
22. A dinâmica do relevo é o resultado da combinação dos 
processos que ocorrem no interior da Terra (endógenos), com os 
que ocorrem no ambiente de contato da litosfera com a atmosfera e 
a hidrosfera (exógenos). Em relação a esta afirmação, assinale a 
alternativa correta. 
a) As teorias da Deriva Continental e da Tectônica de Placas são 
fundamentais na explicação das avalanches e dos escorregamentos 
nas montanhas. 
b) A orogênese explica os diversos aspectos da ação das forças 
externas, resultantes das intervenções ambientais realizadas pelas 
sociedades humanas. 
c) Os escudos cristalinos de origem endógena são os terrenos mais 
atingidos da crosta terrestre, sendo que no Brasil abrangem cerca 
de 3,5% do território nacional. 
d) Nas áreas de relevo inclinado, o processo de erosão é acelerado 
pala presença da cobertura vegetal de grande porte. 
e) Os processos exógenos geram, através do intemperismo das 
rochas, o sedimento que, quando formado junto à rocha matriz, é 
denominado depósito eluvial. 
 
23) A tabela abaixo apresenta dados de superfície, demográficos, de 
uso do solo e do desmatamento de algumas bacias hidrográficas 
sul-americanas. 
 

 
 
Assinale a alternativa que corresponde às bacias hidrográficas da 
América do Sul representadas pelos números 1, 2, 3, e 4, 
respectivamente. 
a) Tocantins - Orinoco - São Francisco e Uruguai 
b) Tocantins - São Francisco - Paraná - Orinoco 
c) Amazonas - Orinoco - São Francisco - Paraná 
d) Amazonas - Orinoco - Paraná - Uruguai 
e) Amazonas - Paraná - São Francisco - Orinoco 

24. Leia o texto abaixo. 
“Mergulhado em graves problemas econômicos, sem precedentes 
nos últimos 70 anos, o País viveu, nos anos 90, sua pior crise devido 
à queda do preço do petróleo e da banana, além dos danos 
causados por El Niño à infra-estrutura produtiva do litoral. Em 
setembro de 1998, o governo lança um pacote de ajustes com 
medidas impopulares - a população reage com violência à alta geral 
dos preços e aos cortes nos subsídios. De agosto de 1999 a agosto 
de 2000, a inflação acumulada foi de 104%, uma das mais altas da 
América latina. Numa tentativa de solucionar os problemas, em 
setembro de 2000, o governo toma uma atitude drástica substituindo 
a moeda nacional - que havia circulado durante 116 anos. Com esta 
atitude, o País passa a ter como moeda oficial o dólar norte-
americano.” A qual país refere-se o texto acima? 
a) Bolívia      b) Colômbia             c) Equador 
d) Peru         e) Venezuela 
 
25. A mundialização da economia capitalista gerou a segmentação 
do espaço econômico mundial. Esta característica geográfica se 
expressa, no final do século XX, pela formação de blocos 
econômicos em todo o mundo. Com relação a esse tema, são feitas 
as seguintes afirmações. 
I - A criação do Mercosul faz parte da proposta conhecida como 
Plano Bush - iniciativa para as Américas, que visa a integração pan-
americana sob a liderança dos Estados Unidos da América do Norte. 
II - Originada da Comunidade Econômica Européia (CEE), a União 
Européia (UE) é o segundo maior bloco econômico do mundo em 
termos de Produto Interno Bruto (PIB) e possui o euro como moeda 
oficial. 
III - O Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) é 
formado pelos Estados Unidos da América do Norte, Canadá e 
México, que desde 1994 aboliram totalmente as tarifas aduaneiras 
entre si. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I                   b) Apenas II        c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III           e) I, II e III 
 
26. As migrações internacionais são fluxos de populações que 
atravessam fronteiras políticas, deslocando-se dos países de origem 
para fixar residência em outros países. O golfo da Guiné, na costa 
ocidental da África, é palco de um duplo movimento migratório. 
Considere esses fluxos migratórios na figura abaixo. 

 
 
Os conjuntos de setas, identificadas na figura acima pelos números 
1 e 2 representam, respectivamente, o 
a) fluxo sazonal para áreas de plantation e o fluxo das plantation 
para áreas de mineração. 
b) fluxo do Sahel para as plantations e o fluxo das plantations para 
áreas petrolíferas. 
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c) fluxo de povos animistas para países católicos e o fluxo de 
católicos para ex-colônias francesas. 
d) fluxo do Sahel para áreas petrolíferas e o fluxo das áreas 
petrolíferas para as plantations. 
e) fluxo sazonal para áreas de mineração e o fluxo de áreas de 
mineração para as plantations. 
 
27. Existem grandes diferenças em relação à geração e ao conteúdo 
dos resíduos sólidos urbanos produzidos no mundo. A tabela abaixo 
apresenta dados do lixo produzido nas cidades 1 e 2. 

 
Assinale a alternativa que corresponde às cidades 1 e 2, 
respectivamente. 
a) Nova York e Paris         b) Nova York e Lagos 
c) Calcutá e Londres         d) Calcutá e Jacarta 
e) Jacarta e Lagos 
 
28. Criada em 1960, a Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) é composta por 11 países membros - na maioria, 
nações árabes - que detêm cerca de 78% das reservas mundiais e 
fornecem 40% do óleo cru consumido no mundo. Considere a tabela 
abaixo: 

 
Com relação ao enunciado e à tabela acima, assinale com V 
(Verdadeiro) ou com F (Falso) as afirmações abaixo. 
(  ) Dos países americanos, apenas a Venezuela é membro da 
OPEP. 
( ) No Oriente Médio, localiza-se a maioria dos países membros da 
OPEP. 
(  ) Fazem parte da OPEP os onze maiores produtores de petróleo 
do mundo. 
( ) O Catar é o membro da OPEP que possui a menor produção de 
petróleo. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 
a) V - V - F - V.      b) V - F - V - F.       c) V - V - V - F. 
d) F - V - V - F.       e) F - V - F - V. 
 
29. Miséria, escassez e má distribuição de alimentos, desnutrição e 
degradação ambiental continuam afligindo o mundo. A chamada 
"Revolução Verde", baseada na utilização de tecnologia intensiva 
em insumos, ocorreu sem a devida distribuição de terras e também 
contribuiu para a expansão da erosão dos solos, a poluição das 
águas e perda da biodiversidade. Com relação à "Revolução Verde", 
são feitas as seguintes afirmações. 
I - Os sistemas de cultivo predominantes são as policulturas 
geneticamente heterogêneas. 
II - Tem maior produtividade em termos de mão-de-obra e gera 
retorno econômico mais rápido do que os sistemas agroecológicos. 

III - Utiliza o conhecimento tradicional e incentiva a participação das 
comunidades locais. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I  b) Apenas II.                 c) Apenas III 
d) Apenas I e II        e) Apenas II e III 
 
30. Em relação ao crescimento populacional são feitas as seguintes 
afirmações. 
I - As pirâmides etárias que apresentam bases estreitas e topos 
largos identificam um predomínio da população jovem e reduzido 
número de idosos. 
II - Com a crescente urbanização nos últimos anos e a entrada da 
mulher no mercado de trabalho, a taxa de fecundidade tem 
diminuindo. 
III - A taxa de fertilidade é diretamente proporcional à taxa de 
fecundidade. 
IV - O crescimento vegetativo só aumenta ou diminui em função da 
taxa de mortalidade. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I         b) Apenas II         c) Apenas I e III 
d) Apenas II e IV           e) Apenas II, III e IV 
 

UFRGS 2000 
 
01. Na última etapa de uma competição aeronáutica internacional, 
uma equipe formada pelos aviões A e B tem a seguinte tarefa para 
realizar: o avião A deverá sair às 13 horas (hora local) da cidade de 
Vila dos Remédios (Fernando de Noronha / PE), com destino à 
cidade de Manaus / AM; o avião B somente poderá sair da cidade 
de Vila dos Remédios após a chegada do avião A em Manaus. Para 
realizar esta tarefa, os pilotos receberam as seguintes informações 
técnicas: a cidade de Vila dos Remédios está localizada no 1o fuso 
horário do Brasil, a cidade de Manaus está localizada no 3o fuso 
horário do Brasil e o tempo de vôo entre as duas cidades tem a 
duração de 8 horas. Com base no exposto acima, assinale a 
alternativa que contém, respectivamente, o horário de chegada do 
avião A em Manaus e o horário da chegada do avião B de Vila dos 
Remédios.  
a) 15h e 17h  b) 19h e 21h  c) 21h e 19h 
d) 21h e 22h        e) 21h e 23h 
 
02. Para um geógrafo foi solicitado um mapeamento de um trilha 
ecológica em linha reta de 11 km, que será construída em um 
parque. Todo o projeto de mapeamento foi impresso em folhas de 
tamanho A4 (210 x 297 mm). Dentre as escalas abaixo, qual foi 
utilizada para que toda a trilha fosse representada na folha? 
a) 1 : 1,1     b) 1 : 11           c) 1 : 1.100    
d) 1 : 20.000  e) 1 : 40.000 
 
03. Em Porto Alegre encontram-se rochas, sedimentos não 
consolidados e solos capazes de armazenar e fornecer águas 
subterrâneas. Esses reservatórios, denominados aqüíferos, podem 
ser explorados para suprir demandas de consumo, tanto doméstico 
como industrial. Com base na afirmação acima, assinale a 
alternativa correta. 
a) O grande manancial hídrico que abastece o município de Porto 
Alegre concentra-se anos aqüíferos. 
b) A contaminação por mau funcionamento de fossas sépticas, pela 
disposição inadequada de resíduos sólidos e por vazamentos de 
tanques de postos de serviços é considerada a principal forma de 
vulnerabilização dos aqüíferos da cidade. 
c) O comprometimento dos aqüíferos na sua utilização para o 
consumo humano está associado à contaminação por 
concentrações sulfurosas oriundas das rochas vulcânicas existentes. 
d) O principal aqüífero que abastece o município de Porto Alegre é o 
Lago Guaíba. 
e) Através de poços perfurados ou escavados, a demanda de água 
de Porto Alegre é suprida. 
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04. A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) foi criada por 
lei, em 1973, com a finalidade de possibilitar ações conjuntas de 
planejamento entre os municípios agrupados em torno da capital do 
Estado. Assinale a alternativa incorreta em relação à RMPA. 
a) Dentro da RMPA o eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo é o que 
apresenta o menor processo de conurbação, devido à pouca 
cooperação entre os municípios ao longo do eixo. 
b) Na RMPA, concentra-se um grande número de municípios com 
elevados Produto Interno Bruto (PIB) por habitante, devido ao alto 
grau de industrialização existente na área, sendo o município de 
Triunfo o de maior PIB per capita dos municípios da Região. 
c) A RMPA concentra cerca de 1/3 da população do Rio Grande do 
Sul, sendo que todos os municípios gaúchos com mais de 1.000 
hab/km2 estão localizados na Região. 
d) É na RMPA que a indústria química do Estado concentra suas 
principais unidades de produção, onde se destacam o refino do 
petróleo e a utilização de seus subprodutos. 
e) O crescimento demográfico, as migrações e os processos 
políticos emancipatórios possibilitaram o aumento do número de 
municípios da RMPA nos últimos dez anos. 
 
05. No que se refere à sua localização latitudinal e longitudinal, o Rio 
Grande do Sul apresenta a seguinte situação: encontra-se localizado 
entre os paralelos de 27º03' e 33º46' de latitude Sul, e os meridianos 
de 49º43' e 57º41' de longitude Oeste. Considere as seguintes 
afirmativas. 
I - O Estado possui seus pontos extremos latitudinais e longitudinais 
localizados nos hemisférios Meridional (Sul) e Ocidental (Oeste) do 
globo terrestre, o que lhe assegura a condição de único Estado do 
Brasil com esta característica territorial. 
II - A posição do paralelo 30º Sul, que representa a latitude média do 
Estado permite afirmar que o Rio Grande do Sul encontra-se numa 
posição eqüidistante entre a Linha do Equador e o Pólo Sul. 
III - Em Torres o Sol surge no horizonte com pouco mais de meia de 
hora de antecedência em relação a Uruguaiana, devido à amplitude 
longitudinal do estado, que é de 7º59'. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                  b) Apenas II.              c) Apenas III. 
d) Apenas I e II.            e) Apenas II e III. 
 
06. Entre 1991 e 1996, a população gaúcha cresceu a uma taxa 
anual de 1,07%, enquanto no Brasil tal taxa de foi de 1,36%. Com 
relação a esse tema, são feitas as seguintes afirmações. 
I - A não cobertura vacinal em crianças com idade inferior a um ano 
provocou um aumento da mortalidade infantil no Rio Grande do Sul, 
ocasionando, assim, uma diminuição na taxa de crescimento 
populacional do Estado. 
II - O Estado apresentou, entre 1991 e 1996, uma tendência em 
perder contingentes populacionais devido à emigração, fato que 
contribui para o menor ritmo de crescimento da população gaúcha. 
III - O menor crescimento populacional do estado, em relação à 
média dos demais estados brasileiros, pode ser atribuído, em 
grande parte, à queda da taxa de fecundidade das mulheres 
gaúchas. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                   
b) Apenas II.                
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.           
e) I, II e III. 
 
07. O gráfico abaixo mostra as alterações que ocorreram no 
município de São Francisco de Assis, no Oeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, na densidade de carga nos campos - índice que 
relaciona o número de bovinos e a superfície da atividade pastoril. 

 
Com base no gráfico e nas características da agropecuária gaúcha, 
são feitas as seguintes afirmações. 
I - A diminuição da superfície disponível à prática pastoril e o 
aumento do número de cabeças de gado, entre 1970 e 1985, 
revelam uma forte pressão agrícola no município em questão, onde 
ocorre o processo de arenização. 
II - A diminuição da superfície disponível à criação extensiva entre 
1970 e 1985 sugere o aumento da superfície reservada às culturas 
sazonais (trigo, soja e milho). 
III - O aumento, tanto da superfície pastoril quanto do número de 
cabeças de gado entre 1950 e 1970, provocou o aumento da 
densidade de carga. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 
b) Apenas II.              
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.          
e) I, II e III. 
 
08. Considere as seguintes Unidades de Conservação do Rio 
Grande do Sul, abaixo relacionadas. 
1. Parque Estadual do Delta do Jacuí 
2. Estação Ecológica do Taim 
3. Parque Estadual do Itapuã 
4. Parque Estadual de Nonoai 
Associe adequadamente essas unidades de conservação às 
características que seguem. 
( ) Pressão dos moradores da Região Metropolitana no turismo de 
fim de semana. 
(  ) Programa de reciclagem de lixo urbano e controle sanitário de 
alimentação natural. 
(  ) Conflito entre indígenas e pequenos agricultores. 
( ) Morte de animais por atropelamentos atenuada pela construção 
de passagem para animais sob a rodovia. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 
a) 3 - 1 - 2 - 4.               
b) 1 - 3 - 4 - 2.             
c) 2 - 3 - 4 - 1. 
d) 4 - 2 - 3 - 1.                
e) 3 - 1 - 4 - 2. 
 
09. O mapa abaixo mostra a costa brasileira com suas 
características fisiográficas distintas, associadas a fatores 
geográficos. 
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Com base no gráfico acima, associe as subdivisões da costa 
brasileira apresentadas com as características fisiográficas 
apresentadas nos parênteses. 
1. Costa Sul 2. Costa Nordeste 
3. Costa Leste 4. Costa Norte 
5. Costa Sudeste 
( ) Golfo Amazônico e estuário de macromarés. 
( ) Rochas cristalinas da Serra do Mar e recifes de arenito. 
( ) Campos de dunas, falésias e recifes de arenito. 
( ) Ampla planície costeira, lagos e lagunas costeiras. 
( ) Costões rochosos da Serra do Mar, barreiras e lagunas. 
A alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, 
nos parênteses, é 
a) 4 - 3 - 2 - 1 - 5.          
b) 3 - 4 - 1 - 2 - 5.       
c) 4 - 3 - 1 - 2 - 5. 
d) 4 - 1 - 5 - 2 - 3.          
e) 2 - 3 - 4 - 1 - 5. 
 
10. Os climogramas 1, 2 e 3 referem-se a climas brasileiros, 
representando chuvas e temperaturas. É possível relacionar as 
variações desses parâmetros com determinadas práticas agrícolas 
que ocorrem em períodos específicos do ano. No caso das 
queimadas, certas condições ambientais relacionadas aos índices 
pluviométricos e às temperaturas favorecem esse prática. 

 
 
A partir dessa afirmativa e dos climogramas apresentados acima, 
são feitas as seguintes afirmações. 
I - O climograma 1 representa graficamente a zona de clima 
equatorial, sendo que a prática da queimada ocorre, principalmente, 
nos meses de agosto a outubro. 
II - O climograma 2 representa graficamente a zona de clima 
tropical, sendo que a prática de queimada ocorre, principalmente, 
nos meses de junho a agosto. 
III - O climograma 3 representa graficamente a zona de clima semi-
árido, sendo que a prática da queimada ocorre nos meses de março 
e abril. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas II.             c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.         e) I, II e III. 
 
11. Observe os perfis e solo 1, 2 e 3, característicos de três dos 
domínios morfológicos existentes no Brasil. 

 
Eles, são, respectivamente, representações esquemáticas de solos 
dos domínios morfológicos 
a) amazônico, da caatinga e dos mares de morro. 
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b) amazônico, dos mares de morro e do cerrado. 
c) da caatinga, do cerrado e do amazônico. 
d) do cerrado, da caatinga e do amazônico. 
e) do cerrado, do amazônico e da caatinga. 
 
12. O corte topográfico abaixo esquematiza o perfil do relevo da 
Região Nordeste do Brasil entre o Planalto da Borborema e a Bacia 
do Parnaíba. 
 

 
 
As áreas identificadas pelos algarismos I e II correspondem, 
respectivamente, 
a) à Depressão Sertaneja e às falésias cristalinas. 
b) à Depressão Sertaneja e aos tabuleiros litorâneos. 
c) à Depressão Nordestina e aos tabuleiros litorâneos. 
d) à Depressão Sertaneja e aos inselbergs. 
e) à Depressão Nordestina e às falésias sedimentares. 
 
13. Em 1988, A Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai 
realizaram a Primeira Reunião Internacional para o Desenvolvimento 
da Hidrovia Paraguai-Paraná. O projeto prevê a implantação de uma 
via navegável de 3.440 km de extensão, com início no Rio Paraguai, 
em Cáceres (MT), e término em Nueva Palmira (Uruguai), no 
Estuário Platino. Segundo estudos preliminares, o projeto estão 
incluídas várias intervenções antrópicas, tais como: alteração e 
regulação de cursos d'água, dragagem, correção e estabilização dos 
canais de navegação e obras de engenharia hidráulica, que 
provocarão um grande impacto ambiental na área e no seu entorno. 
Estes impactos ambientais podem ser classificados em diretos ou 
indiretos.  
Considere os itens abaixo, relativos aos possíveis impactos 
ambientais que ameaçam a área em questão. 
I - Perdas na biodiversidade local e regional, com alterações das 
cadeias alimentares nos ecossistemas fluviais. 
II - Alteração do regime hídrico e prejuízos para a qualidade da 
água, devido à navegação. 
III - Maior povoamento ao longo do traçado da hidrovia. 
IV - Maior erosão dos solos e contaminação das águas pela 
utilização de agrotóxicos, em decorrência da expansão d agricultura. 
Quais das alternativas apresentam impactos ambientais diretos 
relacionados à implantação da hidrovia? 
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. 
 
14. A queimada nos ecossistemas campestres do Brasil é uma 
prática a que os agricultores recorrem anualmente como uma forma 
tradicional de gestão agrícola em suas propriedades. Com o decreto 
que institui a Lei de Crimes Ambientais no País (Lei no 9605/98), 
esta prática é considerada como sendo crime ambiental passível de 
aplicação de multas. Em relação a queimada, são feitas as 
seguintes afirmações. 
I - Favorece a disseminação de microorganismos no solo, 
possibilitando assim, uma maior fertilidade. 
II - Diminui a biodiversidade dos ecossistemas campestres, 
comprometendo o desenvolvimento de uma série de espécies de 
gramíneas. 
III - Favorece o rebrote acelerado das gramíneas palatáveis aos 
rebanhos, após sua ocorrência. 
Quais estão corretas? 

a) Apenas I.                   b) Apenas II.           c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III.           e) I, II e III. 
 
15. Com o apoio do Governo Federal e Estadual na década de 80, 
Roraima funcionou como um dos últimos eldorados amazônicos. 
Entre 1980 e 1991, a população do Estado cresceu 272%, 
totalizando 215 mil habitantes e trazendo um grande descompasso 
entre o crescimento demográfico e a infra-estrutura pública. Em 
grande parte, esse crescimento é explicado pela chegada de levas 
de garimpeiros, vindos de várias partes do Brasil. Entretanto, em 
1991, o garimpo sofreria um duro golpe, quando o Governo Federal 
sancionou a demarcação definitiva da reserva do índios Ianomâmis, 
localizada sobre um dos subsolos mais ricos do estado. O texto 
acima trata 
a) da degradação ambiental nos espaços agrários e nas reservas 
indígenas. 
b) da estrutura, crescimento e distribuição da população urbana. 
c) da estagnação econômica e da mobilidade espacial da população 
urbana. 
d) da estrutura fundiária e da ausência de uma política de reforma 
agrária. 
e) das alianças e disputas entre os setores produtivos e as políticas 
governamentais. 
 
16. Nos últimos anos várias áreas do Nordeste do Brasil foram 
irrigadas e se tornaram excelentes produtoras de frutas. A produção 
de uva no Nordeste tem localização definida e técnicas de cultivo 
diferenciadas das tradicionais plantações da Região Sul do Brasil. 
Quanto à prática da irrigação, às características de temperatura e 
aos lugares de cultivo das videiras do Nordeste, assinale a 
alternativa correta. 
a) Irrigação esporádica, temperaturas amenas e cultivo 
principalmente no Vale Médio do Rio São Francisco em Petrolândia 
(PE) e Barreiras (BA). 
b) Irrigação sistemática, temperatura pouco variável e cultivo na 
Zona da Mata, em feira de Santana (BA) e Garanhuns (PE). 
c) Irrigação sistemática, temperatura pouco variável, devido à 
proximidade do litoral, e cultivo em Ilhéus/Itabuna (BA) e Sobral 
(CE). 
d) Irrigação sistemática, temperatura pouco variável e cultivo 
principalmente no Vale Médio do Rio São Francisco, em Petrolina 
(PE) e Juazeiro (BA). 
e) Irrigação esporádica, temperatura mais baixa, devido às maiores 
altitudes, e cultivo nas áreas do Agreste, na Chapada Diamantina 
(BA) e na Chapada da Borborema (PB). 
 
17. A área em destaque no mapa abaixo é uma região do Estado de 
São Paulo que tem como principais atividades econômicas a 
pecuária de corte, as culturas de soja e cana-de-açúcar, além de 
uma agricultura de produtos alimentares pouco desenvolvida. esta 
região ganhou projeção nacional no ano de 1990,, quando o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) realizou 
uma ocupação em terras devolutas existentes na área. Mesmo 
passados quase dez anos da ação do MST, esta região é altamente 
conflitante, assim como outras do Brasil (Nonoai RS, Eldorado do 
Carajás PA e áreas do Sertão da Bahia). 
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A área em destaque no mapa é conhecida por 
a) Alto Paraná.                b) Bico do Papagaio. 
c) Baixo Pantanal.   d) Conceição do Araguaia. 
e) Pontal do Paranapanema. 
 
18. A figura abaixo apresenta uma charge cuja temática envolve 
empresas petrolíferas, aludindo a uma situação ocorrente no Brasil, 
a partir de 1999. 

 
A charge se refere 
a) à perda de parcela de perfurações e de bacias petrolíferas 
sofridas pela PETROBRÁS, devido à sua privatização. 
b) à liberalização dos preços da gasolina e à sua distribuição por 
empresas estrangeiras no país, devido às altas nos preços do 
petróleo no mercado internacional. 
c) à venda dos direitos de prospecção e extração de 
hidrocarbonetos na plataforma continental do Brasil. 
d) à necessidade de definir os limites da Zona Econômica Exclusiva 
(ZEE) para preservar a soberania da plataforma continental 
brasileira. 
e) à grande alta do preço do petróleo no mercado internacional em 
1999, o que provocou os aumentos no petróleo e seus derivados. 
 
19. O ano 1999 foi marcado pela ocorrência de fortes terremotos na 
Grécia, Turquia, Taiwan e México, com saldo de milhares de mortos. 
Não há uma relação direta entre os quatro eventos, a não ser o fato 
de serem conseqüências de choques de placas, em áreas tectônicas 
ativas. Dois desses países, porém, estão situados em áreas de 
consumo de placas, junto ao Círculo do Fogo. Estes países são 
a) Turquia e Taiwan.           
b) México e Turquia. 
c) Taiwan e Grécia.             
d) Turquia e Grécia. 
e) México e Taiwan. 
 
 
 

Instrução: o mapa abaixo refere-se às questões de números 20 e 
21. 

 
20. Com relação ao país em destaque identificado pelo número 1, 
são feitas as seguintes afirmações. 
I - Está entre os dez países mais populosos do mundo e a maior 
parte de sua população é muçulmana. 
II - Devido ao seu baixo índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) foi convidado pelo governo 
local a elaborar planos econômicos que, nos últimos quatro anos, 
proporcionaram a esse país elevados índices de crescimento 
econômico. 
III - Em 1975, através de negociações diplomáticas formais com a 
Organização das nações Unidas (ONU), assumiu o comando/posse 
do Timor Leste. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas II.               c) Apenas III. 
d) Apenas I e III.          e) Apenas II e III. 
 

21. Quanto ao país em destaque identificado pelo número 2, são 
feitas as seguintes afirmações. 
I - Vem ampliando seu território com a (re)incorporação pacífica de 
Hong Kong, Macau e Cingapura. 
II - Junto com a abertura econômica vem sendo abrandado o regime 
político, através da abolição do sistema de partido único e do 
estímulo a eleições gerais livres. 
III - Boa parte de suas empresas é controlada pela administração 
estatal, seja civil ou militar. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                b) Apenas II.             c) Apenas III. 
d) Apenas I e III.         e) Apenas II e III. 
 

22. O investimento de curto prazo realizado pelo capital internacional 
nas bolsas de valores caracteriza-se com especulação, criando uma 
ciranda financeira que gera na maioria das vezes poucos 
investimentos produtivos. Assinale a alternativa que corresponde a 
países que, nos últimos anos, sofreram abalos financeiros 
decorrentes dessa dinâmica. 
a) Arábia Saudita, Coréia do Sul, Iugoslávia e Paquistão. 
b) Arábia Saudita, China, Grécia e Portugal. 
c) Brasil, China, Cuba e Portugal. 
d) Brasil, Índia, Marrocos e Tailândia. 
e) Brasil, Coréia do Sul, Rússia e Tailândia. 
 

23. A tabela abaixo apresenta dados gerais e alguns indicadores 
sócio-econômicos de cinco países do mundo. 
 

País 
Área 
(km2) 

População 
(Milhões de 
hab.) 1997 

Mortalidade 
Infantil (%) 

1995 

Renda 
per capita 

(US$) 1995 

1 9.970.610 29,9 6 19.38 

2 2.586 0,417 6 41.210 

3 799.380 18,3 113 80 

4 1.098.581 7,8 69 800 
5 91.985 9,8 7 7.740 
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Os países que correspondem aos números 1, 2, 3, 4 e 5 são, 
respectivamente, 
a) EUA, Luxemburgo, Haiti, Argentina e Islândia. 
b) Rússia, Islândia, Argentina, Portugal e Luxemburgo. 
c) Austrália, Islândia, Haiti, Argentina e Grécia. 
d) Canadá, Luxemburgo, Moçambique, Bolívia e Portugal. 
e) China. Mônaco, Moçambique, Bolívia e Grécia. 
 
24. Em relação às vias marinhas de circulação destacadas abaixo, 
assinale a alternativa correta. 
a) Ilhas Lennox, Picton e Nueva, situadas no Canal de Beagle, 
extremo sul da América, foram objetos de disputas entre Argentina e 
Chile. 
b) Canal do Panamá, na América Central, que une os oceanos 
Atlântico e Pacífico, passará ao controle dos EUA em 2000. 
c) Estreito de Ormuz, localizado no Golfo Pérsico, foi principal 
motivo da invasão do Iraque pelo Kwait. 
d) Canal de Suez, no Egito, está com sua navegação impedida por 
determinações israelenses. 
e) Estreito de Gibraltar é reivindicado por Portugal junto à Inglaterra, 
tendo em vista o controle da navegação comercial entre o Atlântico e 
o Mediterrâneo. 
  
25. Considere os seguintes dados de identificação de alguns 
territórios da África. 
1. _____: antiga colônia espanhola invadida pelo Marrocos. 
2. _____: pequeno país encravado em território sul-africano. 
3. _____: país da África Austral, rico em minério de cobre, cobalto e 
chumbo. 
4. _____: país de grande extensão territorial que permaneceu por 
quase 500 anos como colônia portuguesa. 
5. _____: país árabe, ex-colônia francesa, onde o turismo é uma das 
principais fontes de renda. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente, de cima para 
baixo, as lacunas acima. 
a) Saara Ocidental, Suazilândia, África do Sul, Angola e Líbia. 
b) Saara Ocidental, Lesoto, Zâmbia, Angola e Tunísia. 
c) Saara Ocidental, Namíbia, Nigéria, Moçambique e Tunísia. 
d) Mauritânia, Lesoto, África do Sul, Moçambique e Argélia. 
e) Mauritânia, Namíbia, Zâmbia, Angola e Nigéria. 
 
26. Os ciclones são violentas perturbações atmosféricas em centros 
de baixa pressão. Seus tipos mais conhecidos são os furacões e os 
tornados. Com relação a essa temática, são feitas as seguintes 
afirmações. 
I - Os furacões são tempestades que se formam nos oceanos 
temperados (águas frias), em pontos com ocorrência de altas 
pressões atmosféricas. 
II - O centro dos furacões é conhecido como "olho da tempestade", e 
nele inexiste chuva, os ventos são leves e o céu é praticamente 
limpo. 
III - Os tornados estão associados a baixas pressões, e sua área de 
ocorrência limita-se aos continentes do hemisfério Norte. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.                 b) Apenas II.               c) Apenas III. 
d) Apenas I e III.          e) Apenas II e III. 
 
27. Técnicos de uma cidade hipotética, para avaliarem os impactos 
ambientais das condições de dispersão de poluentes na atmosfera 
de uma futura indústria com potencial elevado de emissões gasosas, 
utilizam dois critérios principais: 
a) as áreas da cidade com maior potencial de acumulação de 
poluentes atmosféricos durante o ano; 
b) a freqüência anual das principais direções do vento. 
A figura abaixo apresenta as áreas mais críticas em termos de 
acumulação de poluentes (a, b e c), a freqüência anual, em 
porcentagem, das principais direções do vento medidas na estação 

climatológica ( M) e as possibilidades de localização da futura 
indústria (T, U, V, X e Z). 

 
Escolha a melhor localização desta indústria para que o centro da 
cidade e) receba com menor freqüência suas emissões gasosas. 
a) T              b) U             c) V              d) X              e) Z 
 
28. Assinale a alternativa correta com relação aos recursos 
energéticos. 
a) Os combustíveis fósseis, recursos finitos e não renováveis, têm 
os custos econômicos de sua exploração encarecidos, quando a sua 
localização ocorre em consideráveis profundidades. 
b) São chamadas de combustíveis fósseis as fontes energéticas 
geradas pela fossilização de material orgânico. Os mais importantes 
combustíveis fósseis são o carvão, o petróleo e os derivas do álcool. 
c) A queima de combustíveis fósseis provoca a liberação de gás 
carbônico na atmosfera, o que ocasiona o resfriamento das 
temperaturas globais. 
d) Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica causada pela 
queima dos combustíveis fósseis são os países periféricos, uma vez 
que as indústrias dos países tecnologicamente mais avançados já 
operam, em sua maioria, com a chamada "tecnologia limpa". 
e) A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
congrega exclusivamente países árabes, constituindo-se numa 
organização essencialmente política, baseada no poder econômico 
possibilitado pelo domínio da exploração do mais importante dos 
combustíveis fósseis. 
 
29. Com relação ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e à 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) são feitas as 
seguintes afirmações. 
I - A OTAN tem aumentado o número de países membros, inclusive 
com a incorporação de países do Leste Europeu. 
II - O FMI, através de seus planos, tem priorizado a redução do 
papel do Estado, a abertura econômica e a concentração da 
inflação, deixando em segundo plano ações que eliminem as 
desigualdades sociais. 
III - São, ambos, órgãos presididos pelo governo dos Estados 
Unidos e visam garantir a hegemonia desse país nos países 
periféricos. 
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. 
 
30. Entre os dados populacionais importantes para possíveis 
planejamentos sócio-econômicos, destaca-se a composição etária 
da população. Considere o gráfico abaixo, analisando os dois tipos 
de estrutura etária apresentados e correlacionando a estrutura etária 
com o nível de desenvolvimento econômico dos países hipotéticos 
(1, 2, 3, 4, 5 e 6). 
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Com base no gráfico são feitas as seguintes afirmações. 
I - Os países com estrutura etária do tipo X tem grande 
concentração de população na faixa etária acima de 20 anos, 
grande crescimento vegetativo e uma alta expectativa de vida. 
II - Nos países com estrutura etária do tipo Y, nota-se uma elevada 
população com menos de 20 anos, altas taxas de natalidade e baixa 
expectativa de vida. 
III - A estrutura etária do tipo X é típica dos países centrais; já a 
estrutura etária do tipo Y é típica dos países periféricos. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.              
b) Apenas III.               
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III.       
e) I, II e III. 

 

UFRGS 1999 
 
1. A crise econômica no Sudeste e no Oriente asiáticos deixou o 
mundo dos negócios em permanente estado de alerta no ano de 
1998.  
Assinale a afirmativa correta com relação a esse tema.  
(A) A desvalorização do iene e o desaquecimento econômico no 
Japão favorecem os demais países da região, pois enfraquecem 
esse poderoso pais.  
(B) A desvalorização cambial das economias do Sudeste asiático 
provoca grandes dificuldades para esses países exportarem seus 
produtos.  
(C) A China, por ter uma economia fortemente nacionalizada e 
fechada, ficou imune a essa crise, e, por isso, sua moeda (yuan) 
valorizou-se perante o dólar.  
(D) Chile passa a enfrentar dificuldades em sua balança de 
pagamentos, já que parte de suas exportações se destinam para 
aquela região.  
(E) A Coréia do Norte, pais de economia aberta, tem sofrido muito 
com a perda dos subsídios norte-americanos. 
 
2. No segundo semestre de 1998, a mídia divulgou a iminência de 
um confronto militar entre dois países detentores de tecnologia 
nuclear em disputa por determinada região da Ásia. Os dois países, 
com suas respectivas religiões majoritárias, e a região em disputa 
são  
(A) Índia (islamismo) x Paquistão (hinduismo) - Caxemira.  
(B) Paquistão (islamismo) x Bangladesh (hinduismo) - Bengala.  
(C) Paquistão (hinduismo) x Bangladesh (animismo) - Ceilão.  
(D) lndia (hinduismo) x Bangladesh (hinduismo) - Vale do Ganges.  
(E) India (hinduismo) x Paquistão (islamismo) - Caxemira. 
 

3. Em 1998, a região dos Bálcãs foi novamente alvo da atenção 
internacional. Um dos conflitos dessa região esta centrado em 
Kosovo. Com relação a província de Kosovo, são feitas as seguintes 
afirmações: 
I - A província de Kosovo quer tornar-se independente da Iugoslávia  
II- A população de Kosovo e maioritariamente de origem servia  
III - A deflagração do confronto fez com que os separatistas 
kosovares migrassem principalmente para a Croácia  
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.  (B) Apenas II.  
C) Apenas III.  (D) Apenas I e III.  
(E) Apenas II e III. 
 
4. Observe o mapa abaixo. 

 
Listam-se abaixo possíveis características dessa região.  
I - Distribuição desigual de renda e baixa renda per capita.  
II - Índices baixos de desenvolvimento social.  
III - Relevância da atividade turística, principalmente nos países 
insulares.  
IV - Integração das economias ao mercado externo, por ser essa 
região exportadora de produtos combustíveis 
V - Incremento, no ultimo quinquênio, de golpes de Estado nos 
países do istmo.  
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I, II e lII.  (B) Apenas I, II e V. 
(C) Apenas II, III e IV.  (D) Apenas II, III e V. 
(E) Apenas III, IV e V. 
 
5. Assinale a alternativa em que são arrolados nomes de países que 
sofrem forte pressão diplomática, econômica e militar por parte dos 
Estados Unidos sob a acusação de promoverem o terrorismo 
internacional e/ou de serem ditaduras.  
(A) Irã - Nicarágua - Vietnã - Cuba  
(B) Iraque - Coréia do Sul - Bosnia-Herzegovina - Cuba  
(C) Iraque - Nicarágua - Líbia - Coréia do Norte  
(D) Iraque - Coréia do Norte - Líbia - Cuba 
(E) Ira - Líbia - Coréia do Sul - Cuba  
 
6. Assinale a alternativa incorreta com relação a importância da 
Rússia no cenário mundial.  
(A) governo russo manifesta descontentamento com a expansão da 
OTAN em direção aos países do extinto Pacto de Varsóvia. 
(B) A perda do valor do rublo e a queda da bolsa russa podem 
acirrar a crise econômica mundial. 
(C) A elevada produtividade das estatais russas possibilitou a 
conquista dos disputados mercados da Europa Ocidental. 
(D) A Rússia detém um importante arsenal nuclear, apesar do 
empobrecimento de suas forças armadas. 
(E) A Rússia e um dos cinco países do mundo com direito a veto no 
Conselho de Segurança da ONU.  
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7. Assinale a alternativa verdadeira com relação a sistemas 
agrícolas.  
(A) A agricultura de plantations desenvolveu-se com a expansão da 
agricultura tecnológica, substituindo os modelos agrícolas 
tradicionais, herdados da historia colonial. 
(B) A agricultura de subsistência caracteriza-se, sobretudo, por 
atividades de coleta, sendo praticada quase exclusivamente pelos 
habitantes das florestas equatoriais. 
(C) Na América Latina, a agricultura de subsistência consiste na 
substituição gradual das culturas tradicionais por monoculturas de 
exportação, garantindo aos médios e pequenos produtores 
condições econômicas para se manterem, no atual quadro de 
modernização da agricultura.  
(D) A agricultura de plantations nasceu durante a expansão colonial 
européia. Os europeus foram os seus pioneiros, ao introduzirem a 
monocultura açucareira em grandes propriedades nas ilhas 
atlânticas de suas colônias e no litoral do Brasil. 
(E) As plantations caracterizam, sobretudo, a agricultura empresarial 
associada ao processo de maximização da produtividade, através do 
incremento das culturas de rotação e do largo emprego de 
biotecnologia.  
 
8. Considere as afirmações abaixo, relativas ao Sahel, região 
africana.  
I - Sahel, região de transição entre o deserto do Saara e as florestas 
tropicais africanas, e densamente povoado e tem a sua economia 
baseada na agricultura de exportação e na exploração petrolífera. 
II - Sahel e a faixa de terras semi-áridas que se estende ao sul do 
Saara, desde a costa do oceano Atlântico ate o oceano Indico. No 
Sahel, a conjunção de secas com a diminuição da fertilidade 
agrícola tem gerado dramáticas situações de fome. 
III - A população do Sahel caracteriza-se pela majoritária origem 
árabe, pela religião islâmica, pelo nomadismo e pela predominância 
de um mesmo idioma.  
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.  (B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  (D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III.  
 
9. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é elaborado pela 
ONU. No mais recente levantamento, o 1º lugar foi ocupado pelo 
Canadá (índice de 0,960), e o último, o 174º , por Serra Leoa (índice 
de 0,185). O Brasil ocupa o 62º lugar, com o índice de 0,089.  
Com relação ao IDH, são feitas as seguintes afirmações:  
I- IDH e um índice mais completo do que a Renda per Capita (RPC) 
porque, além de incluir a renda, utiliza informações sobre acesso a 
saúde e a educação.  
II - Se a RPC fosse o único item do IDH utilizado para a classificação 
de países, o Brasil ocuparia uma posição pior do que o 62º lugar, 
pois tem uma RPC inferior a da média dos demais países.  
III - Se o acesso à educação e o acesso à saúde fossem os únicos 
itens do IDH utilizados para a classificação de países, o Brasil 
ocuparia uma posição melhor do que o 62º lugar, pois os índices 
correspondentes a esses itens tem crescido mais do que o da RPC. 
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.        (B) Apenas II. 
(C) Apenas III.     (D) Apenas I e II 
(E) Apenas I e III.  
 
10. As privatizações federais e estaduais realizadas no Brasil em 
1998 deram continuidade ao processo de desestatização da nossa 
economia, Com relação a esse tema, e correto afirmar que, em 
nosso pais, 
(A) houve diminuição do déficit publico e aumento da inflação. 
(B) a aviação e a informática foram setores atrativos para a 
continuidade das privatizações. 
(C) o alvo preferencial dos investidores estrangeiros foram as 
companhias de telecomunicações e o setor de energia elétrica. 

(D) os investimentos estrangeiros foram liderados pelo Japão e pela 
Alemanha. 
(E) os bancos foram o único setor da economia em que não houve 
aporte de capital estrangeiro. 
 
11. Com relação a ilha de Marajó, localizada na Região Norte do 
Brasil, são feitas as seguintes afirmações: 
I- Caracteriza-se por apresentar um relevo bastante acidentado, pois 
encontra-se próxima ao Escudo das Guianas. 
II- Sua economia esta baseada na criação de búfalos, na pesca e no 
extrativismo de madeira. 
III - Localiza-se no litoral do Estado do Amazonas. 
IV - Foi formada principalmente pela acumulação de sedimentos do 
rio Amazonas ao lançar suas águas no oceano. 
V - Possui uma floresta rica em madeira de lei e palmeiras, bem 
como um setor onde ha predominância de campos. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I, II e III.      (B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II, III e IV.    (D) Apenas II, IV e V. 
(E) Apenas III, IV e V. 
 
12. Considere os seguintes textos sobre os grandes ecossistemas 
brasileiros. 
Texto 1:  
“ e o grande ecossistema mais bem protegido, e cerca de 1% do seu 
território consistem em Unidades de Conservação. Dispõe de 85% 
de áreas naturais remanescentes. O desmatamento, em geral, esta 
associado a expansao da fronteira agricola, ao manejo de pastagens 
e ao corte seletivo de madeira.” 
Texto 2:  
“e o grande ecossistema mais ameaçado, com área remanescente 
que corresponde a menos de 9% da área original, mas com 8% de 
sua superfície em propriedades privadas. As Unidades de 
Conservação correspondem a cerca de 2% dessa área original. 
desmatamento e a principal ameaça, em consequência de 
atividades agrícolas, plantio homogêneo e urbanização.”  
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas dos 
textos 1 e 2, respectivamente.  
(A) A Amazônia - O Cerrado 
(B) A Amazônia - A Mata Atlântica 
(C) O Cerrado - A Amazônia 
(D) A Mata Atlântica - A Amazônia 
(E) A Mata Atlântica - O Cerrado 
 
13. A figura abaixo corresponde a um dos vários tipos de vegetação 
existentes no Brasil. 

 
Quais os Estados brasileiros em que esse tipo de vegetação NÃO 
ocorre? 
a) Rondônia e Amazonas       b) São Paulo e Paraná 
c) Ceará e Maranhão             d) Pernambuco e Alagoas 
e) Pará e Amapá 
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14. A figura abaixo mostra aspectos morfológicos em rochas 
cristalinas nas quais se observa intensa mamelonização topográfica. 
Esse tipo de relevo é característico de setores da região ........ do 
Brasil. O clima predominante é ........, sendo ........ o principal agente 
modelador, de modo que o relevo adquire formas arredondadas. E o 
domínio morfoclimático conhecido por.......  

 
(A) Centro-Oeste - quente e úmido - a água - mares de morro 
(B) Centro-Oeste - quente e seco - o vento - cerrado 
(C) Sudeste - quente e úmido - a água - mares de morro 
(D) Sudeste - quente e seco - o vento - pães- de - açúcar 
(E) Sudeste - quente e úmido - a água cerrado  
 
15. Observe a figura abaixo. 

 
A principal consequência da prática agrícola ilustrada nessa figura é 
(A) o aumento da infiltração da água no solo. 
(B) o aumento da erosão do solo. 
(C) a diminuição do escoamento das águas pluviais. 
(D) a melhoria da saúde das plantas. 
(E) o incremento da produtividade da lavoura.  
 
16. Estima-se que o Brasil perca por ano 4,6 bilhões de reais ao não 
reaproveitar o lixo que produz. São gastos que indicam um 
desperdício de energia elétrica, água, matéria-prima, entre outros. 
Com relação a temática do lixo e a sua possível reciclagem no 
Brasil, assinale com V (Verdadeiro) ou com F (Falso) as afirmações 
abaixo. 
(  ) Embora o material reciclável tenha valor econômico, os custos da 
coleta seletiva devem ser considerados nos projetos de reciclagem, 
principalmente em países de dimensões territoriais como as 
brasileiras, onde o gasto com o transporte é um fator importante. 
( ) Aproximadamente 5% dos resíduos brasileiros são depositados 
em lixões a céu aberto, e os outros 5% vão para usinas de 
compostagem. 
(  ) A coleta seletiva do lixo facilita o processo de reciclagem e é 
praticada amplamente nos municípios brasileiros. 
(  ) Do material reciclado no país, grande parte é colhida nas ruas e 
nos lixões por catadores que fazem disso uma fonte de renda e 
desempenham importante função social. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 
(A) V - F - F - F.     (B) V - V - V- F. 
(C) V - F - F - V.    (D) V - V - F - V. 
(E) F - F - V - V. 
 

17. Reentrância do mar, continente adentro, estreita e profunda, 
ladeada por paredes íngremes, em geral originada por afogamento 
devido a subida do nível do mar em período interglacial ocupando 
antigos vales glaciais. 
Essa é a definição de 
(A) baia.    (B) estuário. (C) delta.    
(D) fiorde.   (E) golfo.  
 
18. Um trecho de um rio hipotético apresenta as seguintes 
características: 
- contaminação por efluentes domésticos e industriais; 
- indícios de eutrofização; 
- quantidades excessivas de agrotóxicos; 
- contaminação por metais pesados. 
Sabendo-se que a poluição de um corpo d'água esta fortemente 
vinculada ao uso que dela se faz e supondo-se que o trecho do rio 
acima caracterizado não tenha passado por nenhum tipo de 
tratamento, o uso de suas águas, nessas condições, será menos 
prejudicial se destinado 
(A) à irrigação.  (B) ao abastecimento 
doméstico. 
(C) a agricultura.  (D) ao consumo animal. 
(E) à navegação. 
  
19. O mapa abaixo mostra quatro das chamadas áreas de 
ressurgência marinha do mundo. 

 
 
Com relação a esse tema, são feitas as seguintes afirmações: 
I - As áreas de ressurgência tem alta produtividade primária, 
circunstância que favorece enormemente a pesca comercial. 
II - Nas quatro áreas assinaladas, ocorrem correntes oceânicas 
quentes que estão associadas ao fenômeno da ressurgência. 
III - A costa brasileira é contemplada com uma zona de ressurgência 
localizada nas proximidades de Cabo Frio (RJ). 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.   
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.   
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III.  
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20. A figura abaixo apresenta o Programa 

 
Com relação as técnicas de sensoriamento remoto e de 
geoprocessamento adotadas no programa referido, são feitas as 
seguintes afirmações: 
I - Permitem melhorar o quadro agrícola atual, possibilitando a 
aplicação de insumos agrícolas nos locais corretos e nas 
quantidades requeridas. 
II- Fazem uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS), 
permitindo a coleta automática de dados georreferenciados. 
III - Permitem, mediante a analise dos dados, criar mapas de 
aplicação localizada de insumos a partir de Sistemas de 
Informações Geográficas (SIGs). 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.          (B) Apenas III.  (C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III.  (E) I, II e III.  
 
21. Assinale a alternativa incorreta com relação a costa e ao mar 
brasileiros. 
(A) A delimitação da soberania nacional é efetuada sobre o mar 
territorial (12 milhas) e na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 2 
milhas. 
(B) Brasil desenvolve atualmente programas para detalhamento das 
condições de exploração racional da pesca e de seus ecossistemas 
na Zona Econômica Exclusiva (ZEE). 
(C) A política governamental referente ao mar brasileiro vem 
priorizando a execução de programas de planejamento, 
monitoramento e gestão adequada dos recursos econômicos vivos e 
não-vivos da costa e do mar brasileiros. 
(D) A costa do Rio Grande do Sul apresenta a maior planície 
costeira do pais, que contém o Sistema Lagunar Patos-Mirim. 
(E) A plataforma continental brasileira é rica em reservas de 
petróleo, sobretudo nas bacias sedimentares do Sudeste e na costa 
do Rio Grande do Sul. 
 
22. A Conferência sobre as Águas realizada em Paris em março de 
1998 aponta para uma crise global de fornecimento de água potável 
se não forem revistos os meios atuais de exploração desse recurso 
natural.  
Assinale a afirmação incorreta com relação a essa temática. 
(A) A carência de água potável em varias partes do globo tem 
provocado problemas geopolíticos que são acentuados pelo 
progressivo aumento de seu consumo. 
(B) A poluição dos rios e lagos tem comprometido o manancial de 
água potável, encarecendo ou inviabilizando o tratamento da água 
para consumo. 
(C) A exploração de aqüíferos através da perfuração de poços 
artesianos e uma opção inadequada para o abastecimento em 
regiões de baixa precipitação. 
(D) Verifica-se um aumento progressivo no consumo da água 
tratada tanto para uso pessoal quanto, principalmente, para uso 
industrial, sobretudo nos países industrializados. 
(E) O subsolo brasileiro abriga um dos maiores aqüíferos do planeta, 
o Aqüífero Botucatu, localizado na Bacia Sedimentar do Paraná, que 
abrange vários Estados brasileiros, além do Uruguai e da Argentina.  
 

23. A figura abaixo mostra diversas fontes de energia utilizadas pela 
sociedade para satisfazer algumas das suas necessidades. 

 
Quais dessas fontes de energia são do tipo não-renovável? 
(A) 1, 2 e 3.   (B) 1, 3 e 4.   (C) 1, 3 e 5. 
(D) 2, 3 e 4.    (E) 3, 4 e 5.  
 
24. Os areais do Sudoeste do Rio Grande do Sul, freqüentemente 
denominados de desertos do Rio Grande do Sul, tem na ação dos 
ventos um dos principais agentes da natureza que contribuem para 
a sua expansão. Os ventos ocasionam a migração dos grãos de 
areia para a cobertura herbácea dos campos, provocando o seu 
soterramento. 
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta. 
(A) Os areais do Sudoeste do Rio Grande do Sul, assim como os 
desertos, são caracterizados pelos baixos índices de precipitação 
durante todo o ano. 
(B) A textura arenosa é um dos indicativos da fragilidade dos solos 
no Sudoeste do Rio Grande do Sul.  
(C) desmatamento das florestas no Sudoeste do Rio Grande do Sul 
é a causa principal da formação dos areais. 
(D) A atividade de pecuária do tipo intensivo e uma característica 
das propriedades rurais do Sudoeste do Rio Grande do Sul e tem 
provocado os areais. 
(E) A presença de grandes rebanhos de caprinos no Sudoeste do 
Rio Grande do Sul provação pisoteio excessivo nos campos 
herbáceos, ocasionando os areais.  
 
25. O mapa abaixo mostra as oito sub-bacias fluviais que integram a 
bacia hidrográfica do Guaíba. 

 
Com relação a essas bacias, são feitas as seguintes afirmações: 
I - Um dos principais problemas ambientais das sub-bacias 1 e 2 é a 
contaminação hídrica provocada pelo uso excessivo de agrotóxicos 
nas lavouras de arroz e de fumo, respectivamente. 
II - As sub-bacias 3 e 4 correspondem, respectivamente, à do rio dos 
Sinos e à do Gravataí. Em ambas as sub-bacias, o principal 
problema de contaminação dos cursos fluviais e oriundo da industria 
coureiro-calçadista. 
III- A sub-bacia 5 abastece 2/3 da população gaúcha, e nela são 
gerados aproximadamente 86% do PIB do Estado. 
Quais estão corretas? 
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(A) Apenas I.  (6) Apenas II. 
(C) Apenas III.  (D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III.  
 
26. A construção da rodovia estadual RS-486, denominada "Rota do 
Sol", tem sido polêmica desde o início dos anos 80. O trecho da 
rodovia entre os municípios de Tainhas e Terra de Areia é o que tem 
exigido uma maior atenção das ONGs (Organizações Não-
Governamentais) ambientalistas e dos órgãos estaduais e federais 
de proteção ambiental. As preocupações têm-se concentrado na 
proteção da vegetação original dos Campos de Cima da Serra, da 
Mata de Araucária e da Mata Atlântica, que podem ser atingidas 
gravemente com a efetivação da rodovia. 
Com base no texto acima, selecione a alternativa que identifica as 
duas unidades geomorfol6gicas regionais que correspondem ao 
referido trecho da rodovia. 
(A) Escudo sul-rio-grandense - Planície Costeira 
(B) Depressão Periférica - Planalto Basáltico 
(C) Planalto Basáltico - Planície Costeira 
(D) Cuesta de Haedo - Planície Costeira 
(E) Escudo sul-rio-grandense - Depressão Periférica  
 
27. Observe a figura abaixo. 

 
Com base nessa figura e na divisão político- administrativa vigente 
atualmente no território brasileiro, considere as afirmações abaixo: 
I - A, B e C são metrópoles regionais. 
II - x, y e z são sedes distritais. 
III - Toda sede de município, no Brasil, é considerada, por lei, uma 
cidade. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I.  (B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  (D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III.  
 
28. Num mapa de escala 1:750.000, duas cidades distam 14 cm 
uma da outra. Qual a escala aproximada de outro mapa em que 
essas duas cidades estivessem a 32 cm uma da outra? 
(A) 1:171.400.  (B) 1:328.000 
(C) 1:714.000  (D) 1:1.714.000 
(E) 1:3.275.000 
  
29. Sendo 30º W Gr a longitude do meridiano central de um 
determinado fuso horário, seus meridianos-limite são, 
respectivamente, aqueles correspondentes as longitudes 
(A) 22,5º W Gr e 37,5º W Gr. (B) 31,0º W Gr e 29,0º W Gr. 
(C) 37,5º W Gr e 22,5º E Gr. (D) 29,5º W Gr e 30,5º W Gr. 
(E) 15,0º W Gr e 45,0º W Gr. 
  
30. A Lua, desde a antiguidade, pela facilidade de sua observação, 
serviu as civilizações como referência para contar e registrar 
acontecimentos. 
Leia as afirmações abaixo, sobre a Lua. 
I - A fase posterior a da lua nova corresponde a da lua crescente. 

II - O conhecimento das fases da Lua, associado a identificação da 
época do ano e do hemisfério em que nos encontramos, é 
fundamental para fazermos uma boa previsão do clima. 
III - O movimento que a Lua realiza em torno do seu eixo imaginário 
tem aproximadamente o mesmo tempo de duração do movimento 
que a Lua realiza ao redor da Terra. Assim sendo, vê-se da Terra 
sempre a mesma face desse satélite natural. 
IV- O tempo transcorrido entre duas luas novas é de cerca de 29 
dias e originou o estabelecimento do ano civil de 365 dias. 
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. 

 

UFRGS 1998 
 

1. Um avião Concorde decola de Paris (4850’N, 220’E Gr) quando 
os relógios locais marcam 12 horas. Voa diretamente para o Rio de 

Janeiro (2254’N, 4312’W Gr) em sentido contrário ao da rotação da 
Terá, onde pousa após 4 horas de vôo. Qual é a hora local na 
capital carioca no momento da aterrissagem desse avião? 
a) 8 horas  b) 11 horas   c) 13 horas  d) 14 horas  e) 17 horas 
 
2. Sabendo que a Terra tem um raio médio de 6371 km e que um 
globo que a representa tem 25,4 cm de diâmetro, é correto afirmar 
que a escala desse globo corresponde, aproximadamente, a 
a) 1:81.000               b) 1:5.000.000               c) 1:6.300.000 
d) 1:50.000.000         e) 1:100.000.000 
 
Instrução: A figura abaixo refere-se à questão número 3 

 
3. Restos de um navio foram localizados nas seguintes coordenadas 

geográficas: 20 de latitude sul e 10 de longitude leste. Leia os itens 
abaixo, que contêm possíveis indicações do local do naufrágio do 
navio. 
I- Proximidades da costa oriental da África 
II- Setor ocidental do Oceano Índico 
III- Proximidades da costa ocidental da África 
IV- Setor oriental do Oceano Atlântico 
Quais estão corretas? 
a) apenas I e II                  
b) apenas I e IV           
c) apenas II e IV 
d) apenas II e IV             
e) apenas III e IV 
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4. Observe as figuras abaixo, que representam curvas de nível. 

 
As figuras a, b e c representam, respectivamente, curvas de nível 
típicas 
a) de terrenos planos; de terrenos íngremes; de um promontório. 
b) de áreas de fundo de vale; de áreas com coxilhas; de uma 
depressão fechada. 
c) de terrenos planos; de áreas com coxilhas; de um promontório. 
d) de áreas de fundo de vale; de terrenos íngremes; de um 
promontório. 
e) de terrenos planos; de áreas de fundo de vale; de uma depressão 
fechada. 
 
5. A figura abaixo represente três formas de aquisição de 
informações a partir do sensoriamento remoto. 

Co
m respeito a essa técnica, considere as afirmativas abaixo. 
I – Supõe uma interação energética entre a Terra e o sensor, seja 
por reflexão de energia do Sol, seja por emissão de energia pela 
superfície da Terra. 
II – Entre as suas aplicações podem-se citar a estimativa de safras 
agrícolas e a determinação do local de áreas desmatadas. 
III – A expansão urbana é um fenômeno que não pode ser avaliado 
continuamente por meio da utilização da técnica de sensoriamento 
remoto. 
Quais estão corretas? 
a) apenas I                  b) apenas II                 c) apenas I e II 
d) apenas II e III          e) I, II e III 
 
 

6. As mudanças climáticas do passado são estudadas através da 
utilização de diferentes técnicas e evidências. Leia os itens abaixo, 
que representam formas possíveis de detecção de mudanças 
climáticas. 
I – Estudo de fósseis 
II – Estude de testemunhos de gelo 
III – Estudo de abalos sísmicos 
Quais estão corretos? 
a) apenas I                 b) apenas II                  c) apenas I e III 
d) apenas II e III          e) I, II e III 
 
7. O relevo terrestre é decorrente da atuação de duas forças: as 
internas, que são as geradoras das grandes formas estruturais do 
relevo,  e as externas, que são as responsáveis pelas formas 
esculturais do mesmo. Com relação a esse tema, considere as 
afirmativas abaixo. 
I. As forças internas ativas são chamadas de tectônicas e provocam 
movimentos epirogenéticos  e orogenéticos. 
II. As macroformas estruturais do relevo terrestre são representadas 
por cadeias orogênicas, bacias sedimentares, depressões, escudos 
e planaltos. 
III. O intemperismo químico é mais atuante nos climas quentes e 
úmidos, sendo pouco significativo nos climas desérticos. 
Quais estão corretas? 
a) apenas I  b) apenas II  c) apenas I e III 
d) apenas II e III  e) I, II e III 
 
Instrução: O mapa abaixo refere-se à questão de número 8. 
 

 
8. As áreas representas  indicam, no território brasileiro, 
a) os principais conjuntos fitogeográficos. 
b) as principais bacias hidrográficas. 
c) os principais climas. 
d) as principais unidades de solo. 
e) as principais unidades geomorfológicas. 
 
9. O Rio Paranhana, em Três Coroas, colocou o Rio Grande do Sul 
no roteiro do Campeonato Mundial de Canoagem. Tal situação 
deve-se às excelentes condições de competição oferecidas pelas 
corredeiras desse rio, o qual se caracteriza como 
a) um rio que, em seu curso superior, corta as escarpas do Planalto 
Basáltico e se dirige à Depressão Central. 
b) um rio de planície com as nascentes erodindo as rochas 
cristalinas do Escudo Sul Rio-Grandense. 
c) um rio de planalto que, em seu curso superior, apresenta 
corredeiras sobre os granitos e sedimentos do Planalto Basáltico. 
d) um rio que, em seu curso médio, percorre granitos e basaltos do 
Planalto Basáltico e se dirige à Planície Costeira.  
e) um rio de planalto que corta os basaltos do Escudo Sul-Rio-
Grandense e se dirige à Depressão Central. 
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10. Leia o texto abaixo. 
“Em alguns lugares mais altos e planos depara-se-nos um fenômeno 
único em todo o Rio Grande do Sul: areais de muitos hectares de 
superfície no meio do campo, como verdadeiras dunas continentais: 
é como se a paisagem quisesse conservar uma lembrança do que 
foi toda essa região nas longínquas eras do Triássico, quando ainda 
não existia a valente flora de campo para subjugar os areais.” 
 
Assinale a alternativa que compreende o grupo de municípios 
gaúchos que apresentam a paisagem acima descrita. 
a) São Francisco de Paula – Cambará do Sul – Bom Jesus 
b) Tramandaí – Capão da Canoa – Cidrreira 
c) Bagé – Dom Pedrito – Jaguarão 
d) Passo Fundo – Soledade – Carazinho 
e) São Francisco de Assis – Manoel Viana – Alegrete 
 
11. O filme Anahy de las Misiones despertou a população gaúcha 
para algumas das riquezas de nossa geografia, apresentando, em 
seus cenários, características marcantes da paisagem do Rio 
Grande do Sul. O filme foi rodado nos municípios de Uruguaiana, 
Caçapava do Sul e Cambará do Sul, indicados na figura abaixo: 

 
Assinale a alternativa que apresenta as unidades geomorfológicas 
correspondentes, respectivamente, aos municípios de Uruguaiana, 
Caçapava do Sul e Cambará do Sul. 
a) Cuesta de Haedo – Estado Sul-Rio Grandense – Planalto 
Basáltico. 
b)  Planalto Basáltico – escudo Sul-Rio Grandense – Depressão 
Periférica. 
c) Cuesta de Haedo – Depressão Periférica – Planalto Basáltico 
d) Planalto Basáltico –  Cuesta de Haedo – Depressão Periférica 
e) Depressão Periférica – Cuesta de Haedo – Planalto Basáltico 
 
12. Considere as afirmativas abaixo, relacionadas a questões 
ambientais globais: 
I – Nas últimas décadas, as inovações introduzidas no setor primário 
com vistas ao aumento de produtividade têm provocado a 
homogeneização das espécies vegetais e animais e sua 
vulnerabilidade a pragas e doenças. 
II – A água do nosso planeta vem sendo mal utilizada pelo homem. 
Embora ainda exista abundância de água doce em algumas regiões, 
como na Bacia Amazônica, em outras, como no Oriente Médio, sua 
escassez pode gerar problemas geopolíticos. 
III – A intensificação do efeito estufa, durante os últimos duzentos 
anos, causou o aumento da temperatura média do planeta em 5° C. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I                 b) Apenas II              c) Apenas III 
d) Apenas I e II           e) Apenas II e III 
 

13. O aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico 
provocado pelo fenômeno El Niño foi destaque na imprensa e nos 
centros de pesquisa em 1997. 
Assinale V para as afirmativas que se relacionam ao fenômeno El 
Niño  e F para as que não se relacionam a ele. 
( ) A forte seca ocorrida na Indonésia provocou queimadas na 
Floresta Tropical que ocasionaram sérios problemas ambientais, 
como a poluição atmosférica. 
( ) A circulação atmosférica modificou-se, causando diminuição da 
intensidade dos ventos Alíseos na área do Pacífico Tropical. 
( ) As precipitações que ocorreram no norte da Austrália e na 
Indonésia foram abaixo do normal. 
( ) O vulcanismo ocorrido na ilha de Mont Serrat (Caribe) fez com 
que sua população fosse evacuada para as ilhas vizinhas. 
( ) As fortes chuvas e enchentes que ocorreram no sul do Brasil, no 
sudeste do Paraguai e no nordeste da Argentina, foram provocadas 
pela retenção de frentes frias vindas do sul do continente pelos 
ventos quentes e úmidos do noroeste. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo é 
a) F-F-V-F-V          b) V-V-F-F-V                c) F-F-F-V-F 
d) V-V-V-F-V         e) V-V-F-F-F 
 
14. As alternativas abaixo contêm informações relacionadas com a 
formação de solos, com o seu manejo e com sua conservação. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O solo da Região Centro-Oeste do Brasil apresenta formação de 
concreções laterísticas devido à alternância sazonal das chuvas que 
ocorrem no clima tropical com estação seca. 
b) O plantio direto é uma técnica inadequada à conservação do solo, 
pois diminui os teores da matéria orgânica, favorecendo a 
compactação do solo e, conseqüentemente, a erosão do mesmo. 
c) Quanto mais pesados forem os implementos e máquinas 
agrícolas utilizados em um terreno, maior será a compactação do 
solo. 
d) O uso excessivo de adubos químicos pode levar ao 
empobrecimento do solo e à conseqüente queda da produtividade. 
e) O solo da Floresta Amazônica são pobres em nutrientes devido à 
intensa lixiviação, dispondo, porém, de uma cobertura vegetal em 
decomposição que contribui com a matéria orgânica necessária à 
realimentação da mata.   
 
15. O planejamento em uma propriedade agropecuária é importante 
para que cada agricultor programe a exploração agrícola do solo de 
acordo com as características do relevo e evite problemas de erosão 
e assoreamento dos rios. Analisando a figura abaixo, assinale o 
setor no qual o uso do solo está menos adequado,  considerando a 
dinâmica da natureza e as modernas práticas de conservação do 
solo. 

 
a) Setor I   b) Setor II    c) Setor III   d) Setor IV  e) Setor V 
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16. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
texto abaixo. 
O uso inadequado do solo urbano provoca problemas ambientais 
que afetam a qualidade de vida dos seus habitantes. A 
impermeabilização do solo urbano..............o escoamento superficial 
das águas..............e............. o controle de enchentes em períodos 
de ..................precipitação. 
a) dificulta – fluviais – favorece- alta 
b) Dificulta – pluviais – favorece – baixa 
c) Dificulta – pluviais – dificulta – alta 
d) Facilita – pluviais – dificulta – alta 
e) Facilita – fluviais – dificulta - baixa 
 
17. As conturbações urbanas apresentam característica 
microclimática, como. 
a) temperaturas constantes nos diferentes bairros. 
b) redução da insolação e aumento da visibilidade. 
c) diminuição das amplitudes térmicas diárias.  
d) elevação das diferenças térmicas entre as áreas rurais e urbanas. 
e) temperaturas mais elevadas nas periferias do que nos centros 
urbanos. 
 
18. Os textos abaixo referem-se ao sertão do Nordeste brasileiro. 
TEXTO 1 
A seca, a falta de chuva e a natureza hostil são fundamentais para 
explicarmos a miséria, o analfabetismo, a doença e a 
descapitalização do agricultor nordestino.  
 
TEXTO 2 
Na escassez pluviométrica, que dificulta a reprodução de praga, e 
na fertilidade de grandes extensões de solo, está um enorme 
potencial para a agricultura irrigada de caráter empresarial. O clima 
aqui é um recurso inestimável face à constante insolação, 
propiciando o desenvolvimento de culturas que, manejadas 
adequadamente, podem dar origem a uma nova Califórnia.   
 
Identifique a opção correta quanto aos textos apresentados. 
a) O texto I identifica a causa principal para os problemas do sertão 
nordestino, enquanto o texto II mostra ceticismo quanto à suas 
potencialidades. 
b) O texto I apresenta uma visão conservadora, e o texto II não se 
coaduna com as potencialidades econômicas do sertão nordestino. 
c) O texto I identifica na natureza a causa principal para os 
problemas do sertão nordestino, enquanto o texto II não indica as 
suas potencialidades  econômicas. 
d) Os textos apresentam visões distintas, oriundas de agentes 
regionais com os mesmos interesses político-econômicos. 
e) Os textos apresentam visões distintas sendo que o texto I 
apresenta uma visão determinista e o texto II indica as 
potencialidades econômicas do sertão nordestino. 
 
19. Assinale a alternativa INCORRETA relativamente ao quadro 
brasileiro atual. 
a) A carência de áreas livres nas metrópoles e a instituição de leis 
coercitivas quanto ao uso do solo nas mesmas dificultam a 
implantação de grandes indústrias nesses locais, fazendo com que 
tais estabelecimentos sejam levados para os municípios periféricos 
ou para as cidades de porte médio. 
b) A concentração da população nas Regiões Metropolitanas (RM) é 
notória. Em todas as RM, com exceção da de Belém, na qual a 
metrópole e os municípios periféricos crescem à mesma taxa, a 
metrópole cresce a taxa mais elevada do que os demais municípios 
pertencentes à RM. 
c) A desconcentração geográfica industrial vem sendo observada 
desde os anos 80. O setor calçadista gaúcho, por exemplo, vem 
deslocando suas indústrias, nos últimos anos, para a Região 
Nordeste, atraído pelos incentivos fiscais e pela mão-de-obra barata. 
d) Em termos demográficos, houve uma diminuição no papel da 
Região Sudeste como lugar privilegiado para o crescimento da 

população brasileira. Atualmente, a dinâmica do aumento da 
população urbana deslocou-se para o Centro- Oeste e, 
especialmente para a fronteira urbana da Amazônia. 
e) São Paulo é considerada a metrópole nacional do sistema urbano 
devido às suas atividades financeiras e informacionais e por ser o 
local de articulação da economia brasileira com as cidades mundiais 
de primeira grandeza. 
 
20. O Brasil apresenta níveis elevados de concentração de renda e 
de terra. Entre as conseqüências desse fenômeno, podemos 
apontar vários fatos, EXCETO: 
a) pressão, por parte dos movimentos sociais, para agilizar as 
desapropriações de terras com fins de reforma agrária. 
b) privatização das estatais e aumento da presença, em nossa 
economia, de empresas multinacionais, provenientes, sobretudo, do 
sudeste asiático. 
c) aumento da violência no campo e na cidade. 
d) aumento dos movimentos sociais no campo e na cidade, dos 
quais são exemplos o movimento dos Sem-Terra e dos Sem-Teto.  
e) Ocorrência de migrações internas (cidade-cidade; campo-cidade) 
em busca de melhores condições de vida. 
 
21. Com relação à população brasileira, podemos afirmar que: 
a) sua taxa de crescimento populacional vem diminuindo nos últimos 
25 anos. 
b) as taxas de crescimento populacional das Regiões Norte e 
Centro- Oeste têm sido menores, na última década, do que as taxas 
de crescimento populacional das Regiões Sul e Sudeste. 
c) Sua taxa de analfabetismo é, atualmente, inferior a 10%.  
d) Ela apresenta elevado padrão de vida se comparada às 
populações dos países da América Anglo-Saxônica. 
e) Sua renda per capta é homogeneamente distribuída, o que é 
comprovado pela nova posição intermediária no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, publicado pela ONU. 
 
22. Sobre o aumento da expectativa de vida, considere as seguintes 
afirmações: 
I- O aumento da expectativa de vida da população mundial, 
combinado com as mudanças no estilo de vida, propiciará o 
aumento dos casos de doenças crônicas. 
II- O aumento da expectativa de vida da população brasileira nas 
últimas duas décadas acarretará a necessidade não só de uma 
oferta ampliada de vagas nas escolas de ensino fundamental como 
também de maiores investimentos nos setores de puericultura e 
obstetrícia. 
III- O aumento da expectativa de vida de um determinado país é um 
indicador qualitativo do seu desenvolvimento.  
Quais estão corretas?      
a) Apenas I             b) Apenas II              c) Apenas III 
d) Apenas I e II       e) Apenas I e III 
 
23. Pesquisa recente do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD, ONU,1997) apresentou um levantamento 
sobre as condições da mulher no contexto da população mundial.  
Considere as afirmativas abaixo: 
I- O Brasil segue a tendência mundial de as mulheres terem uma 
expectativa de vida superior à dos homens.  
II- Quanto maior for o grau de desenvolvimento da economia e dos 
indicadores sociais, maior será a exclusão das mulheres da 
participação política. 
III- O elevado índice de desenvolvimento social coloca as mulheres 
dos países da América do Norte e da Europa Setentrional em 
condições, em geral, mais favoráveis que as das mulheres das 
nações centro - americanas, africanas e asiáticas. 
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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24. A China e a Índia têm muitas características em comum. 
Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V) para as afirmativas abaixo. 
( ) Configuram-se  como os países de maior densidade demográfica 
do mundo 
(  ) São importantes pelo grande contingente populacional e pelo 
potencial do mercado consumidor. 
( ) Apresentam baixos índices de renda per capita e contingentes de 
pessoas que vivem miseravelmente. 
(  ) As características de grande pobreza, violência política interna e 
mercados internos muito fechados afugentam desses países os 
grandes grupos internacionais. 
(  ) Têm forças armadas poderosas e conflitos regionais internos de 
caráter étnico-religioso. 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é  
a) V-V-V-F-F                 b) F-V-V-V-F               c) F-V-V-F-V 
d) V-F-V-F-V                e) V-F-V-F-F 
 
25. Sobre a temática do trabalho e da mão-de-obra no Brasil, 
podemos afirmar que: 
a) Os atuais índices de crescimento econômico, aliados ao próprio 
envelhecimento da população , levam-nos a concluir que, até o final 
do milênio o trabalho infantil será eliminado. 
b) O grande número de menores de idade trabalhando em 
condições precárias tem levado autoridades e entidades não- 
governamentais a combater a idéia que o trabalho infantil tem valor 
tão educativo quanto o da própria escola. 
c) Uma das regiões que menos utiliza o trabalho infantil é a área das 
pequenas propriedades na região sul. 
d) O mercado de trabalho informal tem diminuído graças à 
flexibilização das leis de trabalho já implementadas pelo governo 
federal. 
e) O mercado de trabalho exige cada vez menos qualificação formal 
(escolarização), em função da grande massa de desempregados. 
 
26. A agricultura tem sido uma atividade econômica muito afetada 
nos acordos de integração comercial. Acordos internacionais têm 
pressionado governos a eliminar subsídios internos e taxas de 
importação. No Brasil, um produto agrícola – com sua respectiva 
região de produção – diretamente afetado pela integração comercial 
do Mercosul é 
a) o trigo no Rio Grande do Sul 
b) o café na Bahia. 
c) A cana de açúcar no Rio de Janeiro 
d) O algodão no Ceará 
e) O arroz no Maranhão 
 
27. Observe o quadro abaixo, que representa os esquemas de 
comercialização da produção de bens primários desde a zona rural 
até o consumidor final. 

 
Os esquemas I, II e III são, respectivamente, 
a) tradicional; o de cadeia de supermercados; o de associação de 
produtores. 
b) tradicional; o de cadeia de supermercados; o de associação de 
produtores. 
b) tradicional; o de cadeia de supermercados; o de associação de 
produtores. 
b) tradicional; o de cadeia de supermercados; o de associação de 
produtores. 
b) tradicional; o de cadeia de supermercados; o de associação de 
produtores. 
 
28. Observe os quadros abaixo. 

QUADRO I 
Profissões dos imigrantes no Brasil (1993-1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Ministério do Trabalho, 1996.) 
QUADRO II 

Profissões dos imigrantes no Brasil (1993-1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Ministério do Trabalho, 1996.) 
 

29. Pelo menos 100 milhões de emigrantes vivem tora de seus 

países de origem, segundo dados da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 
 

 Leia as afirmações abaixo, que se relacionam às últimas tendências 
migratórias internacionais. 

PROFISSÕES (%) 

Pesquisadores e doutores 0,63 

Diretores e investidores 10,79 

Sem qualificação 11,25 

Artistas e desportistas 11,63 

Marítimos e pescadores 18,85 

Técnicos e profissionais liberais 46,85 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO (%) 

Pernambuco 1,5 

Amazonas  1,7 

Distrito Federal 1,7 

Bahia 2,0 

Santa Catarina 2,4 

Rio Grande do Sul 2,7 

Paraná 3,4 

Minas Gerais 3,7 

Rio de Janeiro 24,4 

São Paulo 47,3 
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I- Japão, país com leis laborais rígidas, vem recebendo um número 
crescente de imigrantes ilegais provenientes de países como 
Filipinas, Tailândia. Paquistão e Bangladesh. 
II- Estados Unidos, Canadá e Austrália são países que, 
tradicionalmente, se caracterizam por ser fonte de emigrantes. 
III-  Brasil contribui com contingentes emigratórios para países como 
o Japão, o Paraguai e os Estados Unidos. 

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

30. Globalização e neoliberalismo são conceitos muito empregados 

atualmente nos mais variados eventos científicos e nos meios de 

comunicação. 
 Considere, a partir disso, as afirmações abaixo. 

I- Os blocos regionais, como, por exemplo, o Mercado Comum do 
Sul (Mercosul). a Associação dos Países do Pacífico (Apec) e a 
União Européia (UE) têm aberto os seus mercados internos a outros 
blocos, para que o comércio mundial possibilite, sobretudo aos mais 
pobres, o acesso aos benefícios da livre concorrência. 
II - As empresas transnacionais vêm estabelecendo redes, cadeias 
de cooperação e alianças, o que caracteriza uma integração cada 
vez maior da economia mundial. 
III - A globalização da economia capitalista, com o avanço do 
neoliberalismo, tem estimulado o consumismo em todos os 
continentes, o que tem ocasionado uma rápida melhoria das 
condições de vida das populações dos países não desenvolvidos. 

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

 

41. O Banco Mundial, em relatório de 1997, aponta alguns países 

que, embora não integrem atualmente o grupo de países mais 

desenvolvidos, apresentam condições de dobrar sua participação no 

comércio mundial até 2020. Esses países são 
 
a) Brasil, China, Índia e Indonésia. 
b) Argentina, China, Japão e Tailândia. 
c) Índia, Japão, Chile e África do Sul. 
d) Austrália, China, Índia e Nova Zelândia. 
e) Brasil, China, Indonésia e Itália. 
 

42. A chamada Ásia Ocidental é uma importante área de encontro 

de culturas asiáticas, européias e africanas, marcada por graves 

conflitos geopolíticos e rivalidades étnicas. culturais e religiosas. 
 Assinale a alternativa que indica corretamente as grandes religiões 

monoteístas possuidoras de contingentes de seguidores na área 
citada e as “cidades santas” correspondentes a essas regiões. 

 a) o islamismo. o judaísmo e o cristianismo, sendo Meca uma cidade 
santa para o islamismo, Istambul. para o judaísmo, e Jerusalém, 
para o cristianismo. 
b) o islamismo. o judaísmo e o cristianismo. sendo Meca uma cidade 
santa para as três. e Jerusalém, apenas para o judaísmo. 
c) o budismo, o judaísmo e o cristianismo. sendo Meca uma cidade 
santa para as três. 

 d) o islamismo, o budismo e o cristianismo, sendo Jerusalém uma 
cidade santa para o cristianismo. Meca, para o budismo, e Istambul, 
para o islamismo. 
e) o islamismo. o judaísmo e o cristianismo. sendo Jerusalém 
uma cidade santa para as três. 
 
43. O mapa abaixo mostra cinco países do norte do continente 
africano. 

 
A respeito desses países, são feitas as seguintes afirmações: 
I- Os países 1, 2 e 3 são ex-colônias inglesas. 
II - No país 2, age o Grupo Islâmico Armado (GIA), uma organização 
extremista que luta para derrubar o governo central. 
III - O país 4 enfrenta um embargo econômico, por ser acusado de 
promover o terrorismo internacional. 
IV - O país 5 é o mais industrializado do continente. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e III           b) Apenas I e IV      c) Apenas II e III 
d) Apenas II e IV          e) Apenas III e IV 

 

44. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do 

texto abaixo. 
 Atualmente, cresce cada vez mais o número de grupos separatistas 

que lutam pela independência de certas regiões dentro de um país. 
Em virtude de diferentes processos de colonização protagonizados 
por ............, as tendências separatistas são atuantes no(a).........., 
onde..........., de maioria francesa, reivindica uma posição especial 
a) ingleses e franceses - Canadá - Quebec 
b) ingleses e franceses - Canadá - Ontário 
c) espanhóis e bascos - Espanha - o País Basco 
d) ingleses e espanhóis - Espanha - Gibraltar 
e) norte-americanos e franceses - Canadá -Quebec 
 

45. Atualmente. existem no mundo vários focos de tensão que se 

localizam em diferentes regiões. 
 Assinale a alternativa que estabelece uma correspondência 

INCORRETA entre a região e a identificação do conflito 
a) Fronteira entre Coréia do Sul e Coréia do Norte - disputa entre 
capitalistas e socialistas, remanescente da Guerra Fria 
b) Ilha de Sri Lanka - conflito entre separatistas tâmeis e o governo 
cingalês 
c) Ilha de Chipre - disputa entre Grécia e Turquia 
d) Cordilheira do Condor, na fronteira entre Peru e Equador - disputa 
cor uma saída para o Oceano Pacífico 
e) Timor Leste - conflito no qual timorenses buscam a 
independência, em oposição ao governo indonésio 
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GABARITOS DE GEOGRAFIA 

UFRGS 2005 
31.B 32.E 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.D 39.C 40.D 
41.C 42.A 43.E 44.E 45.A 46.C 47.E 48.E 49.D 50.E 
51.B 52.A 53.B 54.C 55.B 56.A 57.A 58.D 59.B 60.C 
 

UFRGS 2004 

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

UFRGS 2003 

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

UFRGS 2002 

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

UFRGS 2001 

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

UFRGS 2000 

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

UFRGS 1999 

01.D  02.E  03.A  04.A  05.D 06.C  07.D  08.B  09.D 10.C 11.D  
12.B  13.A 14.C 15.B 16.C 17.D 18.E 19.E 20.E 21.E 22.C  23.D  
24.B  25.A  26.C 27.E 28.B 29.A  30.B 
 

UFRGS 1998 

01.C  02.D  03.E  04.B  05.D  06.C  07.C  08.B  09.A 10.E 11.A  
12.D  13.D  14.B  15.E  16.D  17.D  18.E  19.B  20.B 21.A  22.E  
23.C  24.C  25.B   26.A  27.A  28.C  29.E  30.B 31.A  32.E  33.C  
34.A  35.D 
 

 


