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Questão 01 

Na perspectiva de uma determinada linha de pensamento da Geografia, a apreensão do espaço 
geográfico envolve compreendê-lo sob determinado modo de produção dentro de um contexto 
histórico definido. Esta corrente de pensamento apresenta uma crítica, marcada por denúncia, à 
Geografia Tradicional. Nos dias atuais, reconhece-se, também, a importância dos aspectos da 
cultura, do político e do ideológico na apreensão da dinâmica espacial que inclui valores, interesses, 
mentalidades e desejos. 
 
A alternativa que expressa, respectivamente, um tipo de denúncia que os geógrafos críticos fazem à 
Geografia Tradicional e à dimensão representada pelos aspectos que foram incorporados à análise 
geográfica, nos dias atuais, é: 
A) ênfase nas idéias possibilistas / antropológica 

B) desvalorização da atividade econômica / histórica 

C) prioridade ao conhecimento da natureza / sociológica 

D) despolitização ideológica do discurso geográfico / simbólica 

 
 
Questão 02  

Milton Santos, na introdução de sua obra “A natureza do espaço – técnica e tempo – razão e 
emoção” (São Paulo: Hucitec, 1996), revela: 
- Trecho 1 – “Este livro resulta sobretudo de uma antiga insatisfação do autor diante de um certo 

número de questões. A primeira tem que ver com o próprio objeto de trabalho do geógrafo.(...) Na 
realidade, o “corpus” de uma disciplina é subordinado ao objeto e não o contrário. Desse modo, a 
discussão é sobre o espaço e não sobre a geografia.” 

- Trecho 2 – “Uma outra insatisfação nossa vem do tratamento dado a geografia ao período atual. 
Como se estivesse demasiado prisioneira de uma moda, a geografia sucumbiu às fragilidades do 
enfoque da pós-modenidade, cuja versão mais popular é uma abordagem freqüentemente 
adjetival e metafórica, longe, portanto, da possibilidade da produção de um sistema. Ora, é a 
partir do espírito de sistema que emergem os conceitos-chave (...)” 

 
A partir dos trechos 1 e 2, o par de afirmativas corretas que complementam seus conteúdos, 
respectivamente, é: 
A) Trecho 1 - O domínio do método é de fundamental importância, pois falar em objeto sem falar em 

método pode ser apenas o anúncio de um problema. 
Trecho 2 - Os conceitos-chave constituem uma base para a construção, ao mesmo tempo, de um 
objeto e de uma disciplina. 

B) Trecho 1 - É indispensável uma preocupação ontológica, um esforço “de fora”, para identificar a 
natureza do espaço. 
Trecho 2 - As categorias espaço e tempo devem aparecer, do ponto de vista da discussão dos 
conceitos- chave, de  forma separada. 

C) Trecho 1 - O ponto de partida é a apresentação de um sistema descritivo que inclua a ação 
humana. 
Trecho 2 - Uma disciplina e seus conceitos-chave constituem uma parcela totalmente autônoma 
e independente do saber geral. 

D) Trecho 1 - Sobre o objeto de uma disciplina e o corpus de uma disciplina, podemos dizer que o 
primeiro é subordinado ao segundo. 
Trecho 2 - Sendo o mundo um só, ele é visto através de um único prisma a partir das categorias 
de análise das ciências sociais. 
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Questão 03   

Determinadas categorias de análise do espaço devem ser consideradas em suas relações dialéticas. 
Tomadas em seu conjunto e relacionadas entre si, elas constroem uma base teórica e metodológica 
para a discussão dos fenômenos espaciais na sua totalidade. No entanto, é preciso saber o que cada 
uma delas significa para estabelecer as relações necessárias para a compreensão do todo. 
 
Das categorias abaixo mencionadas, aquela que diz respeito à natureza social e econômica de uma 
sociedade em dado momento do tempo e que é a matriz social onde outras das categorias são 
criadas e justificadas é: 
A) forma 

B) função 

C) estrutura 

D) processo  

 
Questão 04  

O exercício pleno da cidadania envolve o conhecimento espacial, visto que para que o cidadão se 
realize plenamente faz-se necessário o estudo do espaço para decifrá-lo e usá-lo melhor. A 
alienação sobre o conhecimento do espaço acarreta uma alienação mais geral na vida em 
sociedade. Conhecer melhor o espaço é conhecer as potencialidades de uma vida social melhor. 
Este conhecimento, a partir do estudo geográfico, é revelador de um saber sobre como o espaço 
geográfico está organizado. Neste sentido, a capacitação para responder a determinadas questões é 
fundamental. (adaptado de Lima, Ivaldo G. ccead/ 2007) 
 
Para a compreensão do espaço geográfico, a alternativa que expõe um questionamento menos 
afinado, se for privilegiado, com uma perspectiva de estudo mais progressista é: 
A) A quem, para que e por que interessa um tipo de organização espacial? 

B) Quais as informações sobre os objetos naturais e as pessoas que ocupam uma certa porção do 
espaço? 

C) Quais foram e são as condições sob as quais tal organização espacial se formou? 

D) Que alternativa um cidadão comum consciente poderia vislumbrar, visando tornar melhor a vida 
para todos? 

 
Questão 05  

“Constituindo a base das representações que orientam as direções das ações dos homens sobre o 
espaço, o domínio do simbólico possui um inegável valor explicativo. (...) A utilização dos conceitos 
de imaginação, imagem e imaginário tem sido cada vez mais freqüente em diferentes linhas de 
pesquisa geográficas (...).”  (Castro, Iná E. Imaginário Político e Território: Natureza, Regionalismo e 
Representação” in: Explorações Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997) 
 
A situação referida no texto acima vem acontecendo, fundamentalmente, desde as incursões 
fenomenológicas da Geografia: 
A) Crítica 

B) Teorética 

C) Tradicional 

D) Humanística 
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Questão 06  

“A análise geográfica dos fenômenos requer objetivar os espaços na escala em que eles são 
percebidos. Este pode ser um enunciado ou um ponto de partida para considerar, de modo explícito 
ou subsumido, que o fenômeno observado, articulado a uma determinada escala, ganha um sentido 
particular. Esta consideração poderia ser absolutamente banal se a prática geográfica não tratasse a 
escala a partir de um raciocínio analógico com a cartografia.” (Castro, Iná Elias de. “O problema da 
escala” in: Geografia: Conceitos e Temas, Rio de Janeiro: ed. Bertrand Brasil, 1995) 
 

Desta forma, para os geógrafos, as perspectivas de grande e pequena escala, muitas vezes, se 
fazem por analogia àquelas dos mapas, tomando o mapa pelo território. Tal situação é fruto, 
principalmente, de uma confusão entre os raciocínios: 
A) analítico e sintético 

B) territorial e histórico 

C) espacial e matemático 

D) ideológico e científico  
 

Questão 07  

Sobre um dos conceitos-chave da Geografia, que privilegia a dimensão do cotidiano, está escrito em 
documento dos Parâmetros Curriculares do MEC: “Guarda em si mesmo as noções de densidade 
técnica, comunicacional, informacional e normativa. Guarda em si a dimensão da vida, como tempo 
passado e presente. É nele que ocorrem as relações de consenso, conflito, dominação e resistência. 
É nele que se dá a recuperação da vida”. 
 

Trata-se conceito geográfico de: 
A) região 

B) paisagem 

C) território 

D) lugar 

 

Questão 08  

Leia os textos a seguir: 
 

Texto I Texto II Texto III 

Considerado como um meio 
de comunicação e de 
representação do real, os 
mapas não devem ser 
confundidos como simples 
ilustrações. Os mapas e as 
cartas facilitam as informações 
acerca da distribuição espacial 
das formas artificiais e naturais 
e podem garantir o controle 
estratégico dos territórios. 

  
A construção de um mapa 
envolve a escolha dos 
elementos considerados mais 
significativos, para os 
propósitos que se tem em 
vista. Todos os demais 
elementos são ignorados 
naquele mapa particular. 

 

 
Utilizam-se signos, símbolos e 
grafismos em mapas que 
substituem de maneira 
significativa as formas e as 
características da superfície 
representada. 

 
Considerando os três textos, na ordem, é possível afirmar que a Cartografia pode ser encarada como 
instrumento que envolve, respectivamente: 
A) capacidade de síntese - representação convencional - representação simplificada 

B) relação com a mídia - representação simplificada - representação geométrica 

C) capacidade de análise - representação geométrica - representação seletiva  

D) relações de poder - representação seletiva - representação convencional 
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Questão 09 
 

Um assunto de Cartografia que se tornou clássico na discussão sobre o uso político dos mapas é o 
de projeções. Isto se deve muito ao fato da projeção de Mercator ser uma das mais usadas, que, de 
certa forma, reflete uma visão de mundo que atende a certos interesses. 
 
Esta projeção tem a seguinte característica: 
A) proporcionalidade com o tamanho real, apesar do comprometimento com as áreas 

B) destaque marcante para o hemisfério norte, apesar da fidelidade com as formas dos continentes 

C) aumento dos países quanto mais próximo do continente europeu, apesar do respeito à 
proporcionalidade 

D) aumento dos países na proximidade com o pólo sul, apesar da atenção com a correspondência 
de tamanhos 

 
Questão 10 
 

Observe a representação cartográfica abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia as afirmativas: 
1- Trata-se de uma anamorfose, que é um recurso cartográfico muito empregado hoje em dia onde 

as superfícies territoriais podem ser representadas com dimensões desproporcionais aos valores 
do fenômeno social que se deseja estudar, valorizando a informação visual. 

2- Trata-se de uma carta topográfica, que é um recurso cartográfico onde há indicação da 
intensidade do fenômeno de produção e consumo de energia no mundo. 

3- Trata-se de uma anamorfose, que é um recurso de representação que exige uma definição de 
escala de maneira que as variáveis a serem representadas possam ser transformadas em figuras 
geométricas com áreas equivalentes aos valores dados. 

 
É(São) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
A) somente 1  

B) somente 2 

C) somente 3 

D) somente 1 e 3 
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Questão 11 

A globalização é um tema tratado pela Geografia e para entendê-lo, no contexto atual, é importante a 
leitura do trabalho de alguns cientistas sociais. Desta forma, a obra de Manuel Castells intitulada “A 
Sociedade em Redes” (São Paulo: ed. Paz e Terra, 1999) é bastante elucidativa. Nela, o autor 
examina os processos de globalização que marginalizam e agora ameaçam tornar insignificantes 
países e povos inteiros excluídos das redes de informação. 
 

Sobre este aspecto da globalização, leia as afirmativas: 
1- A economia global se caracteriza hoje por fluxos e trocas quase instantâneos de informação, 

capital e informação que regulam e condicionam a um só tempo o consumo e a produção. 
2- As redes refletem e criam culturas distintas; tanto elas quanto seu tráfego estão, em grande 

parte, no interior das regulamentações nacionais. 
3- O teor da economia global envolve uma tendência à flexibilização extrema do trabalho e à 

individualização da mão-de-obra gerando, como conseqüência, uma estrutura social altamente 
segmentada. 

Estão corretas as afirmativas: 
A) 1 e 2 

B) 2 e 3 

C) 1 e 3 

D) 2 e 1  
 

Questão 12 

Tratando do modelo produtivo da atual fase do capitalismo, David Harvey em “Condição Pós-
Moderna” (São Paulo: Edições Loyola, 1992) escreve: “A acumulação flexível, (...), é marcada por um 
confronto direto com a rigidez do fordismo”. 
 

Uma razão para a mudança de modelo e uma característica deste, que tomou força a partir da 
década de 1970, estão respectivamente e corretamente apresentadas na seguinte alternativa: 

A) demanda de qualidade e quantidade da produção tornou-se imprevisível / aumento de produção 
com trabalhadores pouco qualificados 

B) sistema de produção em massa ficou dispendioso para as novas condições / intensificação das 
estratégias de produção e consumo na escala planetária 

C) mercados ficaram mundialmente diversificados / diminuição do trabalho informal e aumento do 
trabalho temporário 

D) o ritmo da transformação tecnológica tornou obsoletos os equipamentos de produção com 
objetivo único / redução dos níveis de concentração de capitais na escala global 

 
Questão 13 

“Tornou-se quase lugar-comum explicar toda a complexidade do mundo contemporâneo pelo 
binômio globalização-fragmentação. (...) Assim como a globalização se revela de formas muito 
diferenciadas, a fragmentação pode tanto estar intimamente conjugada com a globalização como 
pode contradizê-la e mesmo contestá-la.” (Haesbaert, Rogério. Globalização. Globalização e 
Fragmentação no Mundo Contemporâneo. Niterói: EdUFF, 1998) 
 

Neste recurso analítico em que aparecem interseções e ambigüidades, o melhor exemplo da 
situação retratada está na tendência de: 
A) crescimento de movimentos nacionalistas no mundo 

B) retração das ações do terrorismo na escala nacional 

C) manutenção da força do sindicalismo na escala regional 

D) diversificação de métodos de produção das  transnacionais 
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Questão 14 

Perry Anderson, em artigo publicado na obra intitulada “Pós-Neoliberalismo” (São Paulo: ed. Paz e 
Terra, 1996) advertia: “(...) qualquer balanço sobre o neoliberalismo só pode ser provisório. Este é 
um movimento ainda inacabado”.  

O par de elementos corretos que, respectivamente, aponta para uma característica do neoliberalismo 
e para um dos seus efeitos é: 

A) freio nas estratégias para importação / revitalização básica do capitalismo avançado 

B) avanço das manobras para as exportações / desestatização controlada pela sociedade civil 

C) incentivo para políticas de privatizações / consolidação do modelo de substituição de 
importações 

D) desestímulo aos mecanismos de proteção pelo aparato estatal / ampliação das desigualdades 
 
Questão 15  

É muito comum, entre os professores de Geografia, a utilização de textos veiculados pela imprensa 
em suas aulas. Se por um lado, esta prática constitui uma forma de enriquecer o trabalho 
pedagógico, por outro, exige muito cuidado, visto que, segundo Demétrio Magnoli (Mundo 
Contemporâneo. São Paulo: ed. Moderna, 1997), “ (...) a teoria da objetividade, segundo a qual o 
bom jornalismo é aquele que alcança a neutralidade (...) não é mais que uma ideologia da imprensa 
destinada a mascarar a inevitável parcialidade de toda a atividade jornalística. (...) A linguagem 
jornalística é pródiga na utilização de signos. A necessidade de concisão e a padronização estilística 
determinam sua alta densidade ideológica.” 
 
Para o autor, na linguagem dos signos, que povoa os textos jornalísticos, a própria Geografia é 
sacrificada. Partindo desse princípio, leia as afirmativas: 
1- Chama-se de ocidente ou mundo ocidental os países economicamente e politicamente definidos 

como capitalistas. 
2- A utilização dos símbolos do martelo e da foice, associados ao socialismo, produz a idéia de 

construção de uma aliança dos trabalhadores do mundo urbano com os trabalhadores do mundo 
rural. 

3- No contexto da Guerra Fria, os jornais denominavam “mundo livre” os Estados aliados a 
Washington, o que implicava dizer, nas entrelinhas, que os aliados da URSS constituíam o 
“mundo escravizado”. 

 
A alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) que confirma(m) a posição de que, muitas vezes, “a 
Geografia é sacrificada”, no tratamento da mídia, é: 
A) apenas 1  

B) apenas 1 e 2 

C) apenas 1 e 3 

D) 1, 2 e 3 

 
Questão 16 

O contexto atual da economia capitalista revela dificuldade para alguns países relacionadas aos 
fatores que impulsionam competitividade no mercado global, como qualidade e preço. A ação mais 
importante para enfrentar esse problema é: 
A) rolagem da dívida externa 

B) estímulo à produção agrária 

C) modernização do setor de serviços 

D) investimento em ciência e tecnologia 



COLÉGIO PEDRO II 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2007 
PROVA PRELIMINAR - GEOGRAFIA 

 7 

 

 
Questão 17 

“A globalização leva à afirmação de um novo meio geográfico cuja produção é deliberada e tanto 
mais produtivo quanto for maior o seu conteúdo em ciência, tecnologia e informação. Esse meio 
técnico-científico-informacional se dá em muitos lugares de forma extensa e contínua (...), enquanto 
em outros (...) apenas pode se manifestar como manchas e pontos. Cria-se, desse modo, uma 
oposição entre espaços (...)”. (Santos, Milton. Jornal Folha de S.Paulo, 13/04/1997) 

Utilizando metáfora e antítese, o autor considera que alguns espaços são adaptados às exigências 
do mundo globalizado, enquanto outros não estão a elas adaptados. 

A alternativa que expressa esses dois tipos de espaço e a natureza das ações exigidas pela 
globalização é: 
A) luminosos e  opacos / natureza locacional e informacional 

B) econômicos e  culturais / natureza técnica e sociológica 

C) naturais e artificiais / natureza científica e política 

D) virtuais e reais / natureza ideológica e social 

 
Questão 18  

Observe a representação esquemática de uma rede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que o conceito de rede (um sistema integrado de fluxos que se constitui por pontos de 
acesso, arcos de transmissão e nós de bifurcação) é de grande valia para o estudo da Geografia, 
marque a única alternativa incorreta: 

A) As bacias hidrográficas são espaços drenados por redes de rios; nelas o rio principal pode ser 
interpretado como o mais importante arco de transmissão; os arcos secundários são os 
afluentes. 

B) As redes construídas pelas sociedades sempre atuam com um sistema de gestão; dessa forma, 
a instituição ou empresa responsável pela administração da rede define as regras de utilização, 
controlando os pontos de acesso e os fluxos que chegam através dos nós de bifurcação. 

C) O meio técnico-científico-informacional pode ser definido como uma economia em rede e 
distingue-se pela formação das redes virtuais; essas redes exibem aspectos materiais e, mas 
seu conteúdo é imaterial. 

D) Numa rede, o valor dos lugares se define pelo grau de acesso que eles oferecem ao conjunto da 
rede e no modelo apresentado (esquema) os pontos D e G são os lugares mais valiosos. 
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Questão 19  

Considerando que o ensino da geografia exige a compreensão, por parte dos professores, de 
conceitos das ciências sociais, leia os textos do pensador e intelectual Eric Hobsbawm. 

“Entre as guerras, (...), o esporte 
internacional tornou-se (...) uma expressão 
de luta nacional, com esportistas 
representando seus Estados ou nações, 
expressões fundamentais de suas 
comunidades imaginadas. (...) o indivíduo, 
mesmo aquele que apenas torce, torna-se o 
próprio símbolo da nação”. 

“Os clubes [de futebol] viraram entidades 
transnacionais (...). Mas, parodoxalmente, o 
que faz o futebol popular continuar sendo a 
fidelidade local de grupos de torcedores para 
com uma equipe. (...) o que faz dos 
campeonatos mundiais algo interessante é o 
fato de que podemos ver países em 
competição. (...) Enquanto isso, clubes de 
países da África ou da América Latina vão 
virando centros de recrutamento e perdendo 
o encanto local”. 

Fonte: Nações e Nacionalismos. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1998 Fonte: Jornal “O Globo”, 30/09/2007 

 
Ainda que os trechos do autor se complementem, fazendo alusão ao futebol, o primeiro enfatiza a 
principal dimensão da nação (nação como comunidade imaginária) e o segundo enfatiza um 
importante paradoxo do mundo atual. 

Os elementos que melhor apontam para esta dimensão e este paradoxo são: 
A) dimensão histórica – conflito entre globalização e regionalização 

B) dimensão cultural – conflito entre identidade e internacionalização 

C) dimensão geográfica – conflito entre nacionalismo e globalização  

D) dimensão sociológica – conflito entre xenofobia e  desigualdade social 
 
Questão 20  

A transição demográfica refere-se à transição entre duas situações de crescimento demográfico: uma 
situação marcada por taxas de mortalidade e natalidade altas para outra situação marcada por taxas 
de mortalidade e de natalidade baixas. A realidade comprovada que está por trás desse conceito 
revela que o recuo das taxas de mortalidade, em relação ao recuo das taxas de natalidade, se dá 
em: 
A) momento anterior 

B) momento posterior 

C) ao mesmo tempo 

D) ritmos lentos 
 
Questão 21  

No temário da Geografia Escolar, trabalha-se o tema das desigualdades sociais. Para acompanhar a 
discussão sobre o assunto, o professor precisa ter domínio sobre os indicadores econômicos. Um 
dos mais importantes entre eles é o Índice de Pobreza Humana (IPH), que considera a longevidade, 
o conhecimento, a provisão econômica e a inclusão social. 

Outro indicador importante é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que considera três 
variáveis, que são: 
A) renda per capita - taxa de importação - expectativa de vida 

B) taxa de exportação - taxa de escolarização - renda per capita 

C) balança comercial - PIB nacional - expectativa de vida 

D) expectativa de vida - renda per capita - nível de instrução 
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Questão 22  

Tratando do espaço urbano, a geógrafa Ana Fani (A Cidade. São Paulo: ed. Contexto, 2001) revela: 

“De um lado, estão as necessidades do processo de valorização do capital – enquanto condição 
geral de produção – em que o indivíduo se perde, cria-se o estranhamento, o distanciamento e o 
desencanto do mundo; a cidade dividida e vendida aos pedaços espelha a segregação do habitante, 
expulsando-o para a periferia da mancha urbana. De outro, ocorre a reprodução da vida humana em 
todas as suas dimensões, enquanto retomada dos lugares, recriação dos pontos de encontro e da 
busca de identidade com o outro.” 

No sentido expresso pela autora, a dimensão do urbano retrata, principalmente: 
A) contradições impostas pelo capitalismo 

B) homogeneidade nas relações sociais 

C) reprodução de valores subjetivos 

D) relações de dominação política 

 
Questão 23  

Como parte de uma estratégia de revigoramento do sistema capitalista mundial, a chamada 
“Revolução Verde”, a partir da década de 1950, representou uma ação dos países desenvolvidos 
direcionada aos países subdesenvolvidos que não apontou para a remoção dos obstáculos ligados 
às estruturas tradicionais no setor agrário. 

A alternativa que contém, respectivamente, a principal característica e um dos efeitos da “Revolução 
Verde”, para os países subdesenvolvidos, é: 

A) adoção de medidas técnicas para aumentar a produção / dependência dos insumos produzidos 
pelos países desenvolvidos 

B) atuação das entidades governamentais para viabilizar o acesso à terra / aumento da distância 
entre o grande e o pequeno proprietário 

C) implementação de estratégias políticas para a liberalização do comércio de produtos agrícolas / 
dificuldade de crédito bancário para os proprietários rurais 

D) estímulo às novas tecnologias nas pequenas propriedades / elevação do preço da terra nas 
médias propriedades 

 

Questão 24  

“Todos os observadores concordam neste fato: o crescimento, a potência e a riqueza estão cada vez 
mais concentrados em um número limitado de grandes pólos. A produção de Tóquio corresponde a 
cerca de duas vezes a do Brasil; a de Chicago pode ser comparada à do México e, neste país, pelo 
menos a metade da atividade está concentrada na sua capital”. (Benko, George. Mundialização da 
economia, metropolização do mundo. In: Revista do Departamento de Geografia, 2002)  

O significado e importância destas cidades estão, principalmente, associados a: 

A) espaços da globalização, com pontos que articulam e comandam os fluxos de um sistema de 
redes geográficas 

B) regiões metropolitanas, com pontos de influência que atuam na escala nacional dos países 
desenvolvidos 

C) espaços com elevado grau de industrialização, responsável por sua importância na economia 
local 

D) megacidades devido a elevada concentração populacional nelas existentes 
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Questão 25  

Segundo o Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, estamos diante de uma 
certeza: a ação do homem sobre o meio ambiente está esquentando o planeta, por conta de 
alterações no efeito estufa promovendo efeitos na temperatura da Terra.  Se isto não for revertido, as 
conseqüências podem ser dramáticas. 

A alternativa que melhor explicita as mudanças que podem ocorrer nos continentes asiático e 
africano, respectivamente, é: 

A) o aumento do derretimento do Himalaia pode provocar inundações catastróficas / o aumento em 
área e duração das secas na África podem reduzir sensivelmente a produção agrícola na região 
do Sahel 

B) os deltas do norte, sul e sudeste da Ásia podem ser invadidos pela água do mar / a fome 
africana pode se agravar com os efeitos negativos do aquecimento sobre a pesca e a destruição 
de manguezais pelo avanço do mar 

C) a produção das culturas irrigadas pode aumentar no SE da Ásia / o aumento da temperatura 
provocará chuvas intensas em toda extensão dos desertos de Kalahari e Saara 

D) o derretimento das geleiras do norte da Ásia permitirá o desenvolvimento de ricas florestas 
tropicais / a falta de recursos faz da África um continente vulnerável às mudanças climáticas, 
podendo levar milhões de pessoas à sede 

 
Questão 26  

Uma bacia hidrográfica pode englobar diferentes padrões geométricos para seus rios e uma gama de 
subtipos definidos em diversos trabalhos (Howard, 1967; Christofoletti, 1974; entre outros). É 
possível através desses padrões interpretar a natureza dos terrenos, a disposição das camadas e 
das linhas de falhamento, os processos fluviais e climáticos predominantes. Assim, a análise de uma 
bacia hidrográfica constitui hoje mais um instrumento metodológico para o planejamento ambiental, 
podendo minimizar a ocorrência de impactos ambientais decorrentes da ação antrópica 
indiscriminada. 

A partir da análise das figuras abaixo, assinale a opção que relaciona corretamente os padrões de 
drenagem apresentados em 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) dendrítica, pinada, retangular, treliça, paralela e anelar 

B) dendrítica, retangular dendrítica, pinada, radial centrífuga, anelar e paralela 

C) dendrítica, retangular, pinada, anelar, paralela e treliça 

D) radial centrífuga, anelar, retangular, treliça, pinada e retangular dendrítica 
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Questão 27 

“A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem. Se no passado havia a paisagem 
natural, hoje essa modalidade de paisagem praticamente não existe mais (...) Quanto mais complexa 
for a vida social, tanto mais nos afastamos de um mundo natural e nos endereçamos a um mundo 
artificial (...), este parece ser o caminho da evolução”. (Santos, Milton. Metamorfoses do espaço 
habitado. São Paulo: Hucitec, 1988) 

Leia as afirmativas sobre as conseqüências dessas transformações, na perspectiva ambiental. 

I. A elevada absorção de calor de muitas superfícies urbanas, como paredes de cimento e 
ruas asfaltadas, promovem o fenômeno das “ilhas de calor”. 

II. Os resíduos sólidos do lixo urbano, encaminhados para lixões ou aterros, se reincorporam 
rapidamente à terra, porque são biodegradáveis. 

III. A impermeabilização do solo aumenta o volume e a velocidade de escoamento das águas 
superficiais, ocasionando maior caudal dos rios por ocasião das precipitações, podendo 
causar inundações. 

IV. A inversão térmica, que ocorre geralmente no verão, ocasiona a retenção de poluentes 
nas camadas mais altas da atmosfera, nos ambientes urbanos. 

São corretas as afirmativas: 

A) somente III e IV 

B) somente  I e IV 

C) somente II  e IV 

D) somente I e III 

 
 
Questão 28  

A Bolívia não se esquecerá tão cedo do dia 1o de maio deste ano. O presidente Evo Morales, em 
discurso no campo de gás de San Alberto, anunciou a nacionalização e a estatização da exploração 
do gás e do petróleo no país. “Hoje é um dia histórico para a Bolívia. Acabou o saque de nossos 
recursos naturais por empresas estrangeiras” disse Morales. 

O decreto de Morales se baseia no entendimento de que a atuação das empresas tem de se 
subordinar aos interesses nacionais – no caso, obter mais dinheiro com os recursos naturais. 

Aponte uma razão correta que explica essa medida do presidente da Bolívia: 
A) possibilidade de esgotamento das reservas de gás e petróleo na Bolívia – visto que a 

arrecadação, com a exploração de tais recursos, passou de 780 milhões de dólares para 460 
milhões de dólares em 2007 

B) forte pressão do movimento popular – que reúne sindicatos, associações de bairros, entidades 
de cocaleiros (plantadores de coca) e a reivindicação de estudantes para uma política mais 
agressiva com relação ao controle de suas riquezas minerais 

C) história boliviana – marcada pela perda de territórios vizinhos em função de interesses externos, 
como na Guerra do Pacífico (1879-1884), na Guerra do Acre (1903) e na Guerra do Chaco 
(1932-1935) 

D) privatização da estatal boliviana YPFB durante o governo do general Hugo Banzer – que 
provocou a entrada, no mercado boliviano em meados do século XX, da Petrobrás, da 
espanhola Repsol e da francesa Total, respondendo juntas por 65% da capacidade de refino da 
Bolívia 
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Questão 29 
A Índia é um país que chama a atenção pelo contraste entre o tradicional e o moderno, pela 
convivência entre tradições culturais como os banhos coletivos de hinduístas nas águas do rio 
Ganges e o crescente dinamismo de sua economia, particularmente, a produção de “softwares”.  
A alternativa correta sobre a inserção da Índia no mercado globalizado é: 

A) O esforço da busca, a qualquer custo, de redução dos custos de produção no país promove o 
reforço de perda da identidade das empresas transnacionais. 

B) O avanço na implantação de infraestrutura de comunicações, com a transferência de setores de 
prestação de serviços, se dá pela atração de fatores como força de trabalho qualificada e uso da 
língua inglesa. 

C) Apesar do sucesso na inserção no mercado mundial, as empresas indianas sofrem com a falta 
de engenheiros na medida em que os mesmos tendem a buscar melhores condições de trabalho 
fora do país.  

D) A superioridade da China na terceirização dos serviços dos grandes grupos internacionais 
acirrou a competitividade indiana neste setor. 

 
Questão 30 

Se por um lado, a queda do muro de Berlim trouxe ao mundo a inocente esperança de novos tempos 
de paz e tranqüilidade em que simbolicamente as diferenças eram derrubadas, o 11 de setembro 
promoveu uma reviravolta nestas expectativas, trazendo um novo tempo de insegurança com a 
confirmação de uma nova política externa norte-americana. 
Sobre a política externa da era Bush, é correto afirmar: 

A) O governo americano invadiu o Iraque a partir da identificação da presença de armas químicas, 
biológicas e nucleares de destruição de massa. 

B) A “pax americana” estabeleceu-se através de uma política de “intervencionismo humanitário”, 
levando países, como o Iraque, à idéia de reconstrução de sua economia e à adoção de 
princípios democráticos. 

C) O “unilateralismo” é a marca da política externa norte-americana, considerando as possibilidades 
de construção de uma unidade política, econômica e social para os países do Oriente Médio. 

D) A adoção de uma política externa, orientada pelos princípios da guerra preventiva, revela que a 
política e a estratégia ganharam prioridade sobre o desempenho da economia interna do país e 
o respeito aos direitos humanos. 

 
Questão 31 
Em tempos de Guerra Fria, a economia cubana era totalmente dependente da proteção dada pela 
antiga URSS, a qual oferecia suporte econômico de modo que Fidel Castro não tinha maiores 
preocupações neste aspecto. A situação era cômoda, permitindo à ilha vincular sua economia quase 
que integralmente à produção açucareira. Após uma profunda crise que exigiu até mesmo o 
racionamento de alimentos, a realidade é outra. Nos últimos anos, a economia cubana tem crescido 
com taxas mais elevadas.  
Sobre este processo, é correto afirmar que: 

A) A mudança ocorreu fruto dos investimentos feitos na agricultura e na indústria que, no sistema 
de joint venture, proporciona a Cuba o salto tecnológico que ela necessita. 

B) Tendo como principais investidores empresas brasileiras e mexicanas, o país tem saído do 
atoleiro em que se encontrava no período posterior à Guerra Fria, principalmente com as 
recentes descobertas de petróleo na região. 

C) Possuindo mão-de-obra barata e qualificada, com cerca de dez anos de estudo em média, a ilha 
foi beneficiada por acordos econômicos realizados com outros países que têm garantia de 
remessa de lucros para si. 

D) Os investimentos concentram-se basicamente na agricultura com as possibilidades abertas pelo 
biocombustível obtido a partir da cana-de-açúcar e pela produção de tabaco associada à 
brasileira Souza Cruz. 
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Questão 32  

“De acordo com dados da ONU, a China conseguiu retirar 250 milhões de pessoas da pobreza nos 
últimos 25 anos. Durante o mesmo período, porém, a desigualdade de renda dobrou”. 
(http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/12/051216_chinaonums.shtml -)  

Como subproduto nefasto do crescimento econômico, o aumento das desigualdades de renda é 
apenas mais um desafio que os governantes chineses precisam enfrentar para promover um 
desenvolvimento equilibrado no país.  

I. Há grande diferença entre a população urbana e a rural, já que os investimentos 
estrangeiros concentram-se nas Zonas Econômicas Especiais situadas nas cidades. Com 
isso, os moradores dos centros urbanos recebem salários cerca de 3,2 vezes maiores que 
os moradores do campo. 

II. As desigualdades de renda aumentaram entre regiões já que a política de 
desenvolvimento adotada por Deng Xiaoping preferiu favorecer, num primeiro momento, 
as regiões com maiores possibilidades de crescimento, ou seja, as cidades costeiras que 
possuíam infra-estrutura portuária de apoio à exportação. 

III. As desigualdades de renda permanecem quando são consideradas a população urbana e 
a rural do leste do país; o mesmo não ocorre nas planícies do oeste, responsáveis pelo 
provimento de produtos agrícolas que dão suporte ao desenvolvimento. 

Considere as afirmativas acima e assinale a opção que contenha apenas as corretas: 
A) I e II 

B) II e III 

C) I e III 

D) I, II e III 

 
 
Questão 33 

O Mercosul foi criado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dentro de um processo de 
expansão das relações comerciais, em 1996 Chile e Bolívia assinaram acordos de livre comércio, 
sendo acompanhados em 2003 pelo Peru. Já em 2004, Colômbia, Equador e Chile assinaram 
acordos para tornarem-se membros associados e, por último, a Venezuela formalizou em 2005 sua 
solicitação para fazer parte do bloco.  

Sobre a atual situação do bloco, podemos afirmar que: 

A) Como zona de livre comércio, o Mercosul tem adotado uma política de aproximação para a 
formação de novas parcerias com vistas à incorporação de novos membros. 

B) Brasil e Argentina buscam aprofundar suas relações comerciais, diminuindo ainda mais as 
barreiras alfandegárias nos setores automobilístico e da linha branca (geladeiras, micro-ondas, 
fogões). 

C) As recentes mudanças tarifárias realizadas pelos governos dos países membros têm levado ao 
questionamento quanto a uma necessidade de eventual mudança da atual união aduaneira para 
zona de livre comércio. 

D) No setor agrícola, a integração tem acontecido de forma tranqüila na medida em que os produtos 
dos países membros não são competitivos entre si. 
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Questão 34  

Em 2008, metade da população mundial estará vivendo em áreas urbanas, diz relatório da ONU. No 
caso do Brasil, estamos num estágio de urbanização bastante avançado. Já temos mais de 80% da 
população brasileira vivendo em áreas urbanas.  

O processo de urbanização no Brasil, associado ao processo de industrialização, foi reforçado pelo 
seguinte motivo: 

A) A ação do Estado, na década de 1970, promoveu a concentração dos investimentos em 
determinados segmentos do espaço, desencadeando processos socioespaciais que 
promoveram a socialização dos custos de reprodução de capital. 

B) O capital industrial foi fundamental na produção e crescimento das metrópoles brasileiras, ao 
investirem principalmente na valorização das rendas fundiárias como estratégia de reprodução 
do capital. 

C) Os movimentos migratórios proporcionaram mão-de-obra farta e barata, mas acabaram por 
aumentar o custo de reprodução do capital industrial, já que os trabalhadores que chegavam às 
cidades, no início do processo, tinham baixa qualificação, exigindo gastos no seu treinamento. 

D) Uma das conseqüências da concentração da atividade industrial nas cidades foi o melhor 
aproveitamento de extensas faixas de terra periféricas às cidades que, supridas de 
equipamentos urbanos satisfatórios, articulavam-se ao centro empresarial. 

 
 
 
 
Questão 35  

Após ter identificado no Brasil e no Mercosul, um pólo de crescimento nas vendas de automóveis, a 
Renault anunciou, em 28 de julho de 1995, o projeto de implantação de uma fábrica no Brasil. 
Chegando aqui em outubro do mesmo ano, iniciaram-se os estudos para instalação da nova fábrica, 
sendo escolhida a cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. (Guedes, Ana L. & Faria, Alexandre. 
Globalização e investimento direto brasileiro: um estudo exploratório da indústria automotiva 
brasileira. Revista de Sociologia Política, n° 19) 

Sobre a lógica do processo de localização da indústria automobilística, é correto afirmar: 

A) A partir da década de 1980, passaram a selecionar outras áreas para localização de suas 
fábricas para escapar da concentração populacional do ABCD paulista. 

B) O acordo com o governo do Paraná para localização da fábrica da Renault, enfrentando apenas 
o obstáculo da falta de mão-de-obra qualificada na região, levou em consideração fatores como 
a malha rodoviária e ferroviária, localização do porto e financiamento público. 

C) A localização da indústria automobilística no período atual revela a inserção do país no processo 
de globalização econômica, anunciando novas estratégias de localização que privilegiam as 
potencialidades do lugar, favorecidos pela maior fluidez do espaço. 

D) Na década de 70, a FIAT, optando por Minas Gerais, devido às melhores condições para o 
escoamento / exportação de sua produção, foi um exemplo marcante do processo de 
desconcentração industrial. 
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Questão 36  

O “Projeto Semi-Árido” prevê a construção de dois canais de transposição do Rio São Francisco. 
Contudo, a sua implementação tem suscitado questionamentos, às vezes controversos, por parte 
dos estados brasileiros inseridos na área abrangida por esse Projeto. Apesar das pressões políticas, 
econômicas e ambientais, no fim de junho de 2007, um batalhão de engenharia e construção do 
Exército deu partida à primeira fase das obras, ainda sob protesto e muitas dúvidas sobre a sua 
eficácia e necessidade – dúvidas que persistem há mais de 150 anos, quando a transposição do 
Velho Chico foi proposta pela primeira vez, em 1847, por Dom Pedro II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir da análise do texto e da figura, assinale a alternativa que apresenta uma argumentação 
correta, utilizada por cientistas e políticos que são contrários ao Projeto Semi-Árido: 

A) O projeto beneficiaria apenas 5% da área do semi-árido, de solo pouco fértil, e poderia 
comprometer as regiões que já contam com as águas do rio para o abastecimento, irrigação e 
produção de energia. 

B) O projeto traria benefícios unicamente para os pequenos agricultores, cuja produção se volta 
para o mercado regional de alimentos, prejudicando a agricultura irrigada de exportação, 
geradora de empregos. 

C) O projeto atenderá a 9 milhões de brasileiros que vivem na região do Agreste, transformando 
rios intermitentes em verdadeiras hidrovias, reduzindo o déficit de transportes na região. 

D) O projeto alteraria as características físicas do rio São Francisco, tornando-o menos propenso a 
cheias durante o verão, que anualmente prejudica a agricultura familiar ao longo de suas 
margens. 
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Questão 37  
 

 

“No fim de 2006, o governo federal comemorou uma queda de 30% no ritmo de 
desmatamento na região amazônica, em relação a 2005. Para o Ministério do Meio Ambiente, os 
principais motivos desse bom resultado estavam nas operações da Polícia Federal e do Ibama, nas 
ações de controle da grilagem e da extração ilegal de madeira, bem como na criação de áreas de 
proteção. Porém, os críticos asseguram que a redução do desmatamento ocorreu por que se plantou 
menos soja, pois a cotação do grão caiu no mercado internacional”. 

 

 
Segundo o texto acima, a soja é considerada a maior responsável atualmente pelo avanço das 
fronteiras agrícolas sobre o bioma amazônico e uma das responsáveis pelo nosso superávit 
comercial. Além dos problemas ambientais já citados, a soja brasileira vê-se ameaçada de perder a 
sua competitividade no mercado internacional. 

Assinale a alternativa que indica corretamente as causas dessa ameaça. 

A) A precariedade do sistema de transportes faz com que grande parte da produção seja escoada 
para os distantes portos (Santos e Paranaguá), que já funcionam com sua capacidade próxima 
do limite. 

B) O embarque de metade da produção de soja está sendo realizado pela Estrada de Ferro 
Carajás, até o porto de Itaqui, no Maranhão, que não possui uma infra-estrutura adequada para 
receber e armazenar a soja. 

C) A construção da hidrovia Madeira-Amazonas, construída pelo Grupo Maggi em parceria com o 
BNDES e o governo do estado do Amazonas, que liga Porto Velho ao porto de Itacoatiara, 
elevou o preço da soja em mais de 20%. 

D) O uso intensivo de tecnologias por mais de 25 anos imediatamente após a introdução da soja 
promoveu o esgotamento da fertilidade dos solos dos cerrados. 

 
Questão 38 
 

 

 “A nova fórmula de cálculo do PIB, realizada pelo IBGE, mostrou que a participação da 
indústria no total da riqueza produzida no Brasil é menor do que se pensava: de 30,3% em 2005 para 
26,6% em 2006”. 
 

 
O texto evidencia um processo de restrição do crescimento do setor industrial brasileiro, cujas 
principais causas são as altas taxas de juros e a abertura de mercado. Para manterem-se 
competitivas nos mercados local e internacional, as indústrias têm de se atualizar tecnologicamente, 
ao mesmo tempo em que precisam investir em processos que aumentem sua produtividade para 
tornar seus bens e serviços mais baratos. Assim, as empresas fazem empréstimos aos bancos, que 
com juros elevados, acabam por contrair grandes dívidas. Por isso, muitas vezes, os empresários 
desistem de fazer os investimentos necessários. 

Uma importante estratégia, adotada pelo empresariado brasileiro para escolher a localização das 
unidades produtivas e aprimorar o desempenho industrial, tem sido: 

A) investir em tecnologia para fabricar e exportar produtos com maior valor agregado nos setores 
de madeira, alimentos, bebidas, roupas e calçados 

B) implementar uma política de descentralização, com a exigência de orientação do governo 
brasileiro sobre a  indicação para quais regiões e estados cada ramo industrial deveria se dirigir 

C) considerar a “guerra fiscal” entre os governos estaduais, a partir da década de 1980, para 
receber vantagens como isenção de impostos e implantação de infra-estrutura 

D) deslocar todas as indústrias para os estados vizinhos aos países do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) porque isto facilitou o transporte de produtos e diminuiu o custo das empresas 
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Questão 39  

“Para atuar sobre as migrações internacionais no século 21, é preciso entender como a globalização 
afeta os deslocamentos espaciais da população. Nos dias de hoje, o horizonte do migrante não se 
restringe à cidade mais próxima, nem à capital do estado ou do país. Seu horizonte é o mundo - 
vislumbrado no cinema, na televisão, na comunicação entre parentes e amigos. O migrante vive num 
mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda parâmetros diariamente, ostenta luxos, 
esbanja informações, estimula consumos, gera sonhos e, finalmente, cria expectativas de uma vida 
melhor”. (MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no 
século 21. São Paulo Perspectiva, São Paulo, 2005). 
Sobre as articulações entre o processo de globalização e as migrações é correto afirmar: 

A) O aumento do fluxo de informações a respeito das oportunidades ou dos padrões de vida 
existentes ou imaginados nos países industrializados promove um desejo maior de migrar e de 
aproveitar as chances e as comodidades aparentemente criadas em outros países. 

B) O acesso à informação não influencia diretamente na decisão de migrar; esta ocorre puramente 
a partir das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, visto que os migrantes são 
excluídos dos circuitos de informação. 

C) O “Mundo sem fronteiras”, na escala global, aplica-se integralmente ao movimento de pessoas 
que têm livre trânsito no mercado nacional de trabalho, favorecido pelo desenvolvimento dos 
meios de comunicação e transportes. 

D) O atual momento histórico da revolução tecnológica e informacional não é o principal fator a 
estimular os movimentos migratórios entre países, e sim os subsídios à agricultura dos países 
desenvolvidos e a desigualdade crescente entre países. 

 
Questão 40  

 

 
Texto I - Forte terremoto no Atlântico atinge o Arquipélago de Fernando de Noronha 
 Um terremoto de forte intensidade, de 6.2 graus na escala Richter, ocorreu no dia 
03/07/2007, 10 quilômetros abaixo do leito submarino sob as coordenadas 0.711o N e 30.236o W, 
aproximadamente a 560 quilômetros de Fernando de Noronha, 900 quilômetros de Natal e 1095 
quilômetros de Recife. Segundo geofísicos, este terremoto pode ter provocado uma elevação 
súbita do nível do mar em cidades localizadas na costa nordeste brasileira. (Fonte: 
www.apolo11.com) 
 

 
 
Texto II - Terremoto no Peru deixou 47 mortos e 550 feridos, diz defesa civil. 
 As cidades do sul do Peru foram sacudidas por um terremoto de 7,9 pontos, segundo o 
Centro de Informações Geológicas dos EUA, em Washington. Várias cidades foram atingidas, 
inclusive a capital Lima. 
 O tremor foi sentido na capital boliviana La Paz e no norte do Chile, danificando prédios e 
fachadas, além de gerar pânico. Os serviços de telefone e eletricidade foram suspensos. (Fonte: 
www1.folha.uol.com.br) 
 

 

Através da Teoria das Placas Tectônicas, foi possível comprovar a existência de 4 (quatro) tipos de 
contatos entre as placas tectônicas, responsáveis pelos tremores mencionados nos dois textos 
acima. 
O tipo de contato tectônico exposto nos textos I e II, respectivamente, é: 
A) colisional ou sutura / conservativa 

B) construtiva ou divergente / colisional ou sutura 

C) destrutiva ou convergente / construtiva ou divergente 

D) construtiva ou divergente / destrutiva ou convergente 
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Questão 41  

Processos geomorfológicos existentes no Brasil respondem pelo relevo desgastado, causado por 
chuvas intensas em áreas tropicais. Na região Sudeste do país, encontramos paisagens resultantes 
do intemperismo físico. Elas são conhecidas como: 
A) planaltos e chapadas arenito-basálticas 

B) planícies fluviais de intensa deposição 

C) elevações escarpadas de origem terciária 

D) pães-de-açúcar e “mares” de morros 

 
Questão 42  
Sobre quatro das cinco massas de ar que atuam no Brasil, a correlação incorreta é: 

Denominação Centro de origem     Características Área de atuação 

A)     mEc NO da Amazônia Quente e úmida 
Amazônia ocidental e, no 
verão, as demais regiões do 
Brasil; provoca chuvas. 

B)     mEa 
Atlântico norte  
(próximo ao 

Arquipélago de Açores) 
Quente e seca 

Forma os ventos alísios de 
nordeste; atua principalmente 
no litoral das regiões N e NE, 
na primavera e no verão. 

C)     mTa 
Atlântico sul  

(próximo ao Trópico de 
Capricórnio) 

Quente e úmida 

Forma os ventos alísios de SE. 
Atua nos litorais do NE, SE e S; 
provoca chuvas frontais de 
inverno, aí se encontra com a 
mPa; no SE, chuvas de relevo, 
em contato com a Serra do 
Mar; atua o ano todo. 

D)     mPa 
Atlântico sul 

(litoral da Patagônia) 

Fria e seca  
(no início, é fria e 

úmida) 

Regiões S e SE com maior 
intensidade. Atinge o litoral do 
NE, onde, encontrando-se com 
a mTa, provoca chuvas de 
inverno; atinge a Amazônia, 
provocando quedas de 
temperatura. 

 
Questão 43  
O Sul do país também se beneficia da desconcentração da atividade industrial, desencadeada a 
partir das metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo. 

Duas características que justificam o sucesso do modelo de industrialização na região Sul, no 
passado e no presente, são: 

A) organização de uma economia historicamente voltada para o mercado externo / qualificação de 
sua mão-de-obra 

B) colonização de povoamento que atraiu imigrantes europeus (poloneses, ucranianos, italianos e 
alemães) que formaram um empresariado local e operários / modernização das indústrias 
tradicionais, que hoje produzem para o mercado nacional e internacional 

C) investimentos estrangeiros (ingleses) na modernização dos transportes na região /  
aprofundamento da integração econômica com os países do Mercosul 

D) organização de uma economia historicamente voltada para o mercado interno /  presença de 
uma mão-de-obra abundante e pouco qualificada 
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Questão 44 
Apesar dos recursos hídricos no Brasil terem uma posição privilegiada, com imenso potencial da 
rede subterrânea, diversas cidades do país enfrentam crises e abastecimento de água. 
Uma situação que melhor explica o problema é: 

A) concentração da demanda com desperdício e contaminação dos mananciais 
B) restritas reservas subterrâneas devido a estrutura geológica 
C) impossibilidade de acesso a bons equipamentos tecnológicos 

D) desigual distribuição das bacias hidrográficas  entre as regiões 

 
Questão 45 
O Proálcool estimulou de forma indiscutível o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao 
aproveitamento da cana-de-açúcar como fonte de energia renovável e de outros subprodutos, além 
de contribuir para que a sociedade brasileira se sentisse mais segura diante das crises do petróleo.  
Entretanto, o programa provocou muita polêmica e críticas. Dentre elas, assinale a alternativa que 
não procede como crítica ao Proálcool. 
A) Houve a reafirmação das plantations, que, calcadas no grande capital, acabaram por constituir 

um instrumento de pressão sobre os pequenos e médios proprietários rurais, que venderam ou 
arrendaram suas terras para as usinas, contribuindo para a concentração da propriedade da 
terra. 

B) O Proálcool contribuiu para a expulsão de culturas alimentares nas áreas onde se incentivou a 
plantação de cana-de-açúcar cuja área de cultivo foi ampliada, superando em muito as áreas de 
cultivos alimentares. 

C) A prática de queimar o canavial para a retirada das folhas, a fim de aumentar o rendimento do 
corte da cana, destrói a microfauna e a microflora e favorece a arenização do solo, implicando 
no decréscimo da produtividade. 

D) O vinhoto (resíduo da produção de álcool) é freqüentemente despejado nos rios e causa a morte 
dos peixes por asfixia, muito embora devam existir, por lei, poços de decantação nas usinas. 

 
Questão 46 
Ainda que o debate em torno do desenvolvimento ecologicamente sustentável apresente 
controvérsias, é preciso enfrentar o desafio considerando que a idéia de sustentabilidade remete à 
idéia de durabilidade, por longo tempo, dos sistemas naturais, através de práticas de conservação do 
meio ambiente, com utilização racional dos recursos, para garantir qualidade de vida. 
Tal proposta exige, principalmente, a combinação entre: 
A) eficiência produtiva e justiça social 
B) legislação ambiental flexível e lucratividade empresarial 
C) desenvolvimento tecnológico e uso indiscriminado dos sistemas naturais 
D) distribuição dos recursos e avanço na biotecnologia 
 
Questão 47  
O conhecimento do processo histórico sobre a questão da terra no Brasil é importante para alimentar 
o debate em sala de aula em torno do tema da Reforma Agrária. 
A alternativa que apresenta uma associação correta entre um fato importante sobre o tema e o 
momento histórico a ele referido é: 

A) criação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – década de 1970 
B) início do funcionamento do Estatuto do Trabalhador Rural – governo João Goulart 
C) mobilização de trabalhadores nas chamadas Ligas Camponesas – década de 1950 
D) transferência das terras públicas para patrimônio dos municípios – Proclamação da República 
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Questão 48  

Texto - “O enfoque a partir da questão regional, como alternativa para explicar as origens das 
desigualdades territoriais na produção e distribuição da renda nacional, é pouco usual entre 
geógrafos econômicos. (...) Sua resolução passa necessariamente pela composição do bloco de 
poder e pelas medidas de políticas públicas que afetam a economia nacional e a distribuição 
territorial de renda” (Egler, Cláudio. “Questão Regional e Gestão do Território no Brasil” in: Geografia: 
Conceitos e Temas, Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1995) 

Afirmativa - O século XX, no Brasil, é um marco do reconhecimento mais nítido dos desequilíbrios 
regionais e da dificuldade para o desenvolvimento, o que levou à discussão do “regional”, 
considerado como “questão”. 

A associação entre o texto e a afirmativa nos encaminha para o fato de que a “questão regional” é 
uma questão de: 
A) Nação, com marco de discussão no Brasil na década de 30 do século XX 

B) Estado, com marco de discussão no Brasil na década de 50 do século XX 

C) Democracia, com marco de discussão no Brasil na década de 60 do século XX 

D) Nacionalismo, com marco de discussão no Brasil na década de 70 do século XX 

 
Questão 49  

No livro “O Brasil – Território e sociedade no início do século XXI” de Milton Santos e Maria Laura 
Silveira (Rio de Janeiro: Record, 2001), os autores revelam que parece lícito propor uma discussão 
em torno da possibilidade de reconhecer uma atualidade marcada pela difusão diferencial do meio 
técnico-científico-informacional e pelas heranças do passado. Como sugestão para um debate, 
revelam a existência de quatro “brasis”. 

Considerando o exposto, leia os seguintes trechos do livro: 
 

Trecho I Trecho II 

 
“O meio técnico-científico- informacional se 
implantou sobre um meio mecanizado, 
portador de um denso sistema de relações, 
devido, em parte, a uma urbanização 
importante, ao padrão de consumo das 
empresas e das famílias, a uma vida 
comercial mais intensa. Em conseqüência, a 
distribuição da população e do trabalho em 
numerosos núcleos importantes é outro 
traço(...).” 

“O meio técnico-científico-informacional se 
estabelece sobre um território praticamente 
‘natural’, ou melhor, ‘pré-técnico’, onde a vida 
de relações era rala e precária. Sobre essa 
herança de rarefação, os novos dados 
constitutivos do território são os do mundo da 
informação, da televisão, de uma rede de 
cidades assentada sobre uma produção 
agrícola moderna e suas necessidades 
relacionais. (...) Beneficiada pelo valor 
relativamente baixo da terra, ela consegue 
também diminuir seus custos de trabalho 
com altos graus de capitalização em fixos e 
fluxos”. 

 
Os trechos 1 e 2 se referem, respectivamente, a: 

A) região metropolitana – região Nordeste 

B) região concentrada – região Centro-Oeste 

C) região Sudeste – região Amazônica 

D) região homogênea – região Sul 
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Questão 50 
 

“O meu pai era paulista 
  Meu avô, pernambucano 
  O meu bisavô, mineiro 
  Meu tataravô baiano 
  Vou na estrada há muitos anos 
  Sou um artista brasileiro” 

“A novidade 
Que tem no Brejo da Cruz 
É a criançada se alimentar de luz 
(...) Eletrizados  
Cruzam os céus do Brasil 
Na rodoviária  
Assumem formas mil 
(...) Mas há milhares desses seres 
Que se disfarçam tão bem  
Que ninguém pergunta 
De onde essa gente vem” 

 

Estas canções podem ser melhor utilizadas na incentivação de uma aula de Geografia em que se 
pretende trabalhar o conceito de: 
A) paisagem geográfica 

B) modernização excludente 

C) distribuição desigual de renda 

D) mobilidade espacial da população 

 


