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PROVA DE GEOGRAFIA 
 

61.  “O choque entre civilizações está substituindo a 
Guerra Fria como fenômeno central da política 
global.” 

(Samuel Huntington, 1994) 
 

A alternativa mais adequada ao texto 
corresponde às tensões entre: 

 

A. judeus da Federação Russa e muçulmanos da 
Chechênia, pelo domínio da região aut ônoma 
judaica, no Cáucaso. 

B. bósnios e croatas muçulmanos, que não 
aceitaram se submeter aos eslovenos após a 
desagregação da Iugoslávia.  

C. eslovenos e tchecos, que travaram lutas  
sangrentas pela dissolução da Tchecoslováquia, 
após a queda da URSS.  

D. hutus e somalis, grupos étnicos religiosos que 
se enfrentam em guerra civil na Somália, 
causando milhares de mortos e refugiados. 

E.  maioria hindu e minoria muçulmana na Índia, 
país que também está em conflito com o 
Paquistão, pela posse de Caxemira. 

 

62.  “Assim é o Peru. Um país que só quem se 
aventura em conhecê-lo por dentro é capaz de 
descrever a beleza de sua selva, de suas 
montanhas cobertas de neve, de seus desertos 
de cores variadas, de seus exuberantes vales e 
de seus rios de muitas correntezas, que 
sangram as montanhas ao longe como se 
fossem grandes artérias brancas encravadas na 
terra.” 

Fonte: www.embperu.org.br 
 
Dentre os fatores responsáveis pela diversidade 
de paisagens encontradas no Peru, pode-se 
destacar a: 
 

A. grande extensão de seu território no sentido Sul-
Norte, favorecendo grandes variações climáticas 
e mudanças na paisagem. 

B. constante influência do El Niño, provocando 
mudanças climáticas periódicas que influenciam  
a distribuição da vegetação do país. 

C. influência das correntes marítimas frias, 
provocando o aumento da pluviosidade média e 
o aparecimento de uma veget ação tropical. 

D. variação extrema do relevo em função da 
presença da Cordilheira dos Andes, cuja altitude 
influencia a pluviosidade e cria climas e 
paisagens azonais. 

E.  irregularidade da ocorrência dos ventos alísios, 
que carregam a umidade do Oceano Pacífico e 
influenciam a distribuição da vegetação.  

 
 

63.  Considere o gráfico seguinte para assinalar a 
resposta correta . 

A partir do gráfico e dos conhecimentos sobre a 
população mundial, pode-se afirmar que os 
países I, II e III apresentam as seguintes 
características: 
 

 I II III 

 
 
 
A 

Economia pós -
industrial / 
Sociedade de 
consumo / 
Modernização 
completa da 
economia rural 

Industrialização 
tardia e 
dependente de 
capitais e 
tecnologia / 
Êxodo rural / 
Hipertrofia do 
setor terciário 

Economia 
concentrada na 
agropecuária. Baixa 
taxa de 
industrialização e 
serviços. 

 
 
B 

Modernização 
incompleta do 
campo. 
Predomínio da 
economia 
informal 

Economia 
concentrada na 
agropecuária. 
Baixa taxa de 
industrialização 
e serviços  

Economia de 
transição, típica dos 
países socialistas 
europeus  

 
 
 
C 

Economia pós -
industrial / 
Sociedade de 
consumo / 
Modernização 
completa da 
economia rural 

Economia de 
transição, típica 
dos países 
socialistas 
europeus  

Modernização 
incompleta do 
campo. Predomínio 
da economia 
informal 

 
 
 
D 

Modernização 
incompleta do 
campo. 
Predomínio da 
economia 
informal 

Industrialização 
tardia e 
dependente de 
capitais e 
tecnologia / 
Êxodo rural / 
Hipertrofia do 
setor terciário 

Economia 
concentrada na 
agropecuária. Baixa 
taxa de 
industrialização e 
serviços  

 
 
 
E 

Economia de 
transição, 
típica dos 
países 
socialistas 
europeus  

Economia pós -
industrial / 
Sociedade de 
consumo / 
Modernização 
completa da 
economia rural 

Industrialização 
tardia e dependente 
de capitais e 
tecnologia / Êxodo 
rural / H ipertrofia do 
setor terciário 

 
Estrutura da distribuição setorial da  

PEA    
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FGV-EAESP                    VESTIBULAR GRADUAÇÃO – FEV -2003 – PROVA DE GEOGRAFIA                      20 
 
64.  Os prognósticos elaborados pelos Centros 

Mundiais de Previsão de Clima divulgaram para 
o trimestre de fevereiro,  março e abril de 2002, a 
continuidade das condições normais de 
temperatura das águas do Oceano Pacífico 
equatorial. Indicam, portanto, condições de 
chuvas e de temperatura próximas à média 
climatológica em todo o Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Fonte: Fórum Permanente de Monitoramento de Tempo 
e Clima no Rio Grande do Sul. 

 

O monitoramento do clima em escala mundial é 
importante na escala regional e local em função: 
 

A. das mudanças ocorridas no microclima, 
decorrentes das atividades humanas sobre o 
ambiente, como a indústria e a agricultura, 
tornando-se fatores que podem influenciar a 
dinâmica das massas de ar na escala local, com 
conseqüências globais. 

B. da importância do comportamento climático para 
determinados setores da economia, como a 
agricultura, que buscam o conhec imento prévio 
dos fatores que podem influenciar  a dinâmica 
das massas de ar como, por exemplo, a 
temperatura das águas oceânicas. 

C. do aumento dos fluxos turísticos em todo o 
mundo nas últimas décadas, pois o 
conhecimento prévio das condições climáticas 
nos lugares de destino é um dos principais 
fatores que determinam a opção dos turistas. 

D. dos fenômenos pontuais decorrentes do “efeito 
estufa”, como o aumento da queimadas e das 
secas, os quais só podem ser previstos através 
do acompanhamento da dinâmica das massas 
de ar em escala global e suas interações com o 
clima local. 

E.  do crescimento dos fluxos de mercadorias e 
pessoas decorrentes da globalização, o que 
influencia no planejamento local e regional dos 
mercados financeiros que dependem, para o 
seu bom funcionamento, de condições 
climáticas estáveis. 

 

65.  Zoneamentos Agrícolas nos EUA – 1998 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No mapa acima, as áreas especializadas nos 
cultivos de trigo de inverno e de primavera, que 
atingem altas taxas de produtividade, e as áreas 
de cultura irrigada de fruticultura e hortaliças,  
que ut ilizam o método do dry-farming,  
correspondem aos algarismos: 

 

A. 2 e 7. 
B. 3 e 1. 
C. 4 e 1. 
D. 5 e 6. 
E.  6 e 7. 
 
66.  Leia com atenção as características abaixo 

sobre o processo de desertificação:  
 

I. Trata-se de um fenômeno gradual, marcado 
pelo ressecamento do solo, que em dez ou 
vinte anos atinge níveis graves, 
considerando-se que a diminuição das 
áreas úmidas aumentará a fome. 

II. No Oeste Africano, as principais causas da 
desertificação são humanas, decorrentes 
da interação do uso da madeira (construção 
/ confecção / fonte de energia) com o mau 
uso do solo (desmatamento / queimada / 
perda de nutrientes / erosão). 

III. É um fenômeno natural que atinge apenas 
as áreas  de  Clima Desértico, como o 
Saara e o Kalahari, famosos pela aridez 
climática. 

IV. A aridez, o empobrecimento e a 
degradação dos solos, a exemplo das 
voçorocas, não ocorrem nas áreas urbanas, 
pois são processos físicos decorrentes de 
práticas agrícolas.  

 
Apenas são verdadeiras as afirmações: 
 

A. I e II. 
B. I e III. 
C. II e IV. 
D. II e III. 
E.  III e IV. 
 
67.  Esse importante bioma tem passado por 

transformações lentas, mas significativas, nas 
últimas décadas. A caça ilegal, a pesca 
predatória, o turismo e a expansão urbana têm 
acelerado estas transformações. A ocupação 
desordenada das regiões mais altas, onde 
nasce a maioria dos rios, é o risco mais grave. A 
agricultura indiscriminada está provocando a 
erosão do solo, além de contaminá-lo com o uso 
excessivo de agrotóxicos. O resultado da 
destruição do solo é o assoreamento dos rios 
(...).  

Fonte: Adaptado de http://www.wwf.org.br 

  1 2

3

3

4 4

5

6

7

florestas



 
FGV-EAESP                    VESTIBULAR GRADUAÇÃO – FEV -2003 – PROVA DE GEOGRAFIA                      21 
 

Os problemas descritos referem-se ao domínio: 
 

A. da Mata Atlântica.  
B. da Caatinga.  
C. dos Campos. 
D. da Floresta Amazônica.  
E.  do Pantanal. 
 
68.  Leia o texto a seguir. 

“Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 
12,6% dos lares brasileiros contavam com um 
microcomputador no ano passado, sendo que a 
maior concentração dos equipamentos era no 
sudeste do País e a menor no nordeste.” 

Fonte: http://www.networkexpress.com.br 
 
Assinale a alternativa que se relaciona 
diretamente ao texto apresentado.  
 

A. A Região Nordeste tem se tornado o destino de 
indústrias de mão-de-obra intensiva,  que saem 
da Região Sudeste em busca de incentivos 
fiscais, terrenos baratos, baixo custo de vida e 
salários. 

B. A extensão do território brasileiro é, em si, um 
fator importante na análise das diferenças nos 
padrões de distribuição dos contingentes 
populacionais e das formas de apropriação da 
natureza. 

C. O território brasileiro diferencia-se quanto à 
densidade de sua rede técnica, que apresenta 
maior fluidez nas regiões de economia integrada 
aos fluxos internacionais e menor fluidez nas 
áreas de economia estagnada. 

D. A Região Sudeste vive um processo de 
reestruturação do espaço produtivo, com a 
expansão da indústria, na direção dos eixos 
viários que ligam o interior à capital, e a 
formação de novos pólos industriais. 

E.  As diferenças climáticas verificadas no território 
brasileiro são responsáveis pelos contrastes 
naturais verificados entre as Regiões Sudeste e 
Nordeste, em especial as diferenças quanto aos 
índices pluvi ométricos. 
 

69.  Leia a letra da música a seguir. 
Homem na Estrada 

(Mano Brown) 
“Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo 

porém seu único lar, seu bem e seu refúgio 
cheiro horrível de esgoto no quintal 

por cima ou por baixo, se chover será fatal 
um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou 
até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou 

numerou os barracos, fez uma pá de perguntas 
logo depois esqueceram.” 

Fonte: www.racionaiswebpage.hpg.ig.com.br 
 

Dentre os fatores que contribuíram para o 
quadro das grandes cidades brasileiras descrito 
na música, podem-se destacar: 
 

A. a falta de informações por parte das populações 
de menor renda, que adquirem terrenos para 
construir moradias em áreas de declividade, 
desvalorizando seus imóveis, mas facilitando a 
circulação de veículos. 

B. o aumento do êxodo rural na década de 1990, o 
que sobrecarregou as finanças das grandes 
cidades, impossibilitando a expansão da infra-
estrutura urbana e serviços sociais no mesmo 
ritmo da expansão das áreas periféricas. 

C. o aumento da população nas últimas décadas, 
em razão da “explosão demográfica” ocorrida na 
década de 1980, o que provocou o inchaço das 
grandes cidades e a expansão das áreas 
periféricas sem infra-estrutura adequada. 

D. a ausência de políticas habitacionais capazes de 
incluir as parcelas de menores rendimentos da 
população das grandes cidades e a falta de 
instrumentos de controle da especulação 
imobiliária. 

E.  a presença de organizações ambientais 
criminosas com poder paralelo ao Estado, que 
impedem a atuação dos órgãos públicos nestas 
áreas, dificultando a implementação de políticas 
de melhoria habitacional e inclusão social. 
 

70.  “Em uma tentativa de aumentar as ligações 
desta região com o resto do território nacional e 
também com os países vizinhos, na última 
década o poder público e a iniciativa privada 
realizaram quatro grandes empree ndimentos. A 
região ganhou uma rota para o Pacífico, 
atravessando o Peru, uma ferrovia ligando-a ao 
Porto de Santos e duas hidrovias, uma que faz a 
ligação com o Sul e a outra com o Norte. O 
resultado é um explosivo crescimento 
econômico e populacional.” 

Fonte: Revista Veja, Edição Especial, Maio de 
2002, p. 32. 

 

O texto refere-se às transformações espaciais 
observadas na região: 
 

A. Norte. 
B. Nordeste. 
C. Centro-Oeste. 
D. Sul. 
E.  Sudeste. 
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71.  “A nova lei agrícola dos EUA (Farm Bill) pr evê 

mais de US$ 412 bilhões em subsídios aos 
agricultores norte-americanos nos próximos 10 
anos. A nova lei entra em vigor em outubro de 
2002 e se estenderá até 2008. Os subsídios 
anuais à agricultura norte-americana superarão 
os US$ 41 bilhões anuais, o dobro de 2001.” 

Fonte: www.sof.org.br/noticias 
 

Com base em seus conhecimentos sobre a 
inserção do Brasil no mercado internacional, 
pode-se afirmar que esta política do governo 
dos Estados Unidos: 
 

A. afeta diretamente as negociaç ões para a 
formação da ALCA, pois o Brasil concorre 
diretamente no mercado como grande 
exportador agrícola. 

B. não afeta as negociações para a formação da 
ALCA, já que a produção agrícola dos Estados 
Unidos não é suficiente para o próprio mercado 
interno.  

C. afeta as negociações, na medida em que esta 
política dos Estados Unidos rompe com a idéia 
de equilíbrio das finanças públicas e da 
estabilidade monetária. 

D. não afeta as negociações porque o Brasil 
concorre no mercado como exportador de 
produtos tropicais, como a soja, a laranja e a 
cana-de-açúcar. 

E.  afeta as negociações porque a ajuda econômica 
interna aos Estados Unidos diminui a 
disponibilidade de capitais para os países 
emergentes, como o Brasil. 
 

72.  Observe as pirâmides etárias:  
 

Comparando as figuras, pode-se afirmar que, 
em 1970, a pirâmide etária do Brasil 
apresentava o formato típico de um país  
---------- I ----------, enquanto a projeção para 
2025 indica a ----------  II  ----------. 
 
Assinale a alternativa mais adequada para 
preencher as lacunas I e II na seqüência correta: 
 

A. com crescimento demográfico elevado, em 
razão da melhoria de vida decorrente do 
“milagre brasileiro” / queda dos índices de 
mortalidade, natalidade e fecundidade. 

B. subdesenvolvido, com cerca de 41% de jovens 
de 0 a 19 anos / elevação do crescimento 
vegetativo e da expectativa de vida. 

C. em desenvolvimento, com baixos índices de 
mortalidade, natalidade e fecundidade / etapa 
avançada da transição demográfica, com cerca 
de 13% de pessoas com mais de 60 anos. 

D. com crescimento demográfico elevado, em 
razão da melhoria de vida decorrente do 
“milagre brasileiro” / elevação do crescimento 
vegetativo e da expectativa de vida. 

E.  subdesenvolvido, com cerca de 41% de jovens 
de 0 a 19 anos / etapa avançada da transição 
demográfica, com cerca de 13% de pessoas 
com mais de 60 anos. 

 
73.  Considere os mapas a seguir: 
 

ROSS, J. , 1996. 

I

II

 

I

II 
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Nos mapas I e II estão representadas as 
seguintes unidades do relevo:  

 
 I II 
A Planaltos e chapadas 

da Bacia do Paraná 
Planaltos da 
Amazônia Oriental. 

B Planalto Sul Rio-
grandense. 

Depressão da 
Amazônia Ocidental. 

C Planaltos e Serras do 
Atlântico E-SE. 

Depressão Marginal 
Sul-Amazônica. 

D Planaltos e chapadas 
da Bacia do Paraná 

Depressão da 
Amazônia Ocidental. 

E Planalto Sul Rio-
grandense. 

Planaltos da 
Amazônia Oriental. 

 
74.  Examine as cifras correspondentes ao volume 

de produção de três importantes produtos 
agrícolas, na tabela a seguir : 

 
 I II III  

Brasil - Ton. 87.531.484 19.887.642 262.617.733 

Norte % 0,9 0,2 0,3 

Nordeste % 7,5 1,1 27,2 

Sudeste % 88,0 8,5 61,9 

Sul % 3,2 57,8 5,2 

C. Oeste % 0,4 32,4 5,4 
IBGE - 1991 

 
Associando os dados acima aos conhecimentos 
referentes à agricultura brasileira, I, II e III 
correspondem, respectivamente, aos seguintes 
produtos: 

 
A. café / cana-de-açúcar / soja. 
B. milho / trigo / arroz. 
C. laranja / soja / cana-de-açúcar 
D. café / milho / soja 
E.  laranja / cana -de-açúcar / trigo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.  Observe a figura para assinalar a alternativa 
correta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fonte: OLIVA & GIANSANTI,1999. 
 
Na figura acima estão representados: 
 

A. Os centros econômicos do capitalismo mundial 
e os fluxos das maiores rotas aéreas. 

B. Os pontos da rede geográfica global, inseridos 
em territórios nacionais, e os fluxos econômicos 
e informacionais que interligam a rede.  

C. Os centros econômicos do capitalismo mundial 
e os fluxos internacionais conhecidos como 
“migração de cérebros “.  

D. Os pontos da rede geográfica global, inseridos 
em territórios nacionais, e os fluxos das maiores 
rotas aéreas. 

E.  Os maiores centros operadores de Bolsa de 
Valores no mundo e os fluxos econômicos e 
informacionais que interligam a rede. 
 

 
 

FIM DA PROVA DE GEOGRAFIA E DO  
 

EXAME DA PRIMEIRA FASE. 
 
 
 


