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PROVA DE GEOGRAFIA 
 
61.  Considere o mapa-múndi representado abaixo:  
 

 

 
 

Fonte: (Adapt.) World Factbook, 1997 
 

Considerando os conhecimentos sobre a 
distribuição dos grupos políticos e religiosos 
pode-se afirmar que a população representada no 
mapa corresponde aos: 

 
A. muçulmanos do grupo sunita, concentrados 

predominantemente em países da África do Norte 
e do Oriente Médio. 

B. curdos, repartidos em diferentes países do mundo 
e identificados como povo pela cultura, história, 
ancestralidade e língua. 

C. muçulmanos do grupo xiita, radicais defens ores 
do sistema de eleição contra a hereditariedade do 
poder político no Oriente Médio.  

D. curdos e drusos, povos indo-europeus 
concentrados no Oriente Médio, com pequena 
expressão nos países africanos do Magreb. 

E.  islâmicos animistas, grupos religiosos 
concentrados na África Negra, que atribuem a 
existência de espíritos a todos os seres da 
natureza.  

 
62.  A OMC (Organização Mundial do Comércio) foi 

criada em 1994, em substituição ao antigo Gatt 
(Acordo Geral de Tarifas e Comércio), com o 
propósito de universalizar as normas reguladoras 
do comércio, a partir das novas condições 
geradas pelo processo de globalização da 
economia mundial.  
 
Segundo declarações de representantes do 
governo brasileiro, a OMC tem-se desviado de 
seus objetivos, porque, na maior parte dos casos,  

 
 
 

A. as corporações dos países desenvolvidos 
reclamam que os novos acordos favorecem a 
comercialização de bens e produtos apenas 
dos países em desenvolvimento.  

B. os produtos agrícolas têm sido os mais 
favorecidos, recebendo tratamento 
diferenciado em relação aos bens industriais 
e aos serviços. 

C. as regras têm favorecido principalmente os 
países menos desenvolvidos, sob a alegação 
de que precisam aproveitar os benefícios da 
expansão do comércio internacional.  

D. as medidas protecionistas existentes, 
praticadas pelos Estados Unidos e pela União 
Européia, praticamente não foram alteradas, 
em relação à agricultura.  

E.  o Acordo sobre Subsídios e Medidas 
Compensatórias revelaram-se prejudiciais 
tanto aos interesses do NAFTA como da 
União Européia.  

 
 
63.  A geografia, enquanto descrição 

metodológica dos espaços, tanto sob os 
aspectos que se convencionou chamar de 
“físicos” como sob suas características 
econômicas, sociais, demográficas e 
políticas, deve absolutamente ser recolocada, 
como prática e como poder, no quadro das 
funções que exerce o aparelho de Estado, 
tanto para o controle e organização do 
território como para a guerra.  
 

Fonte: (Adapt.) Lacoste, Yves. A Geografia – isso 
serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 
Campinas: Papirus, 1993, p. 23. 

 
No conflito recente no Iraque, a afirmativa 
acima é evidenciada, dentre outros fatos, 
considerando-se: 
 

A. o uso intensivo, pelas forças armadas dos 
Estados Unidos e Grã-Bretanha, de imagens 
de satélite e fotografias aéreas de grande 
escala, permitindo a suas tropas o 
conhecimento detalhado do território 
iraquiano. 

B. a dificuldade, por parte das forças armadas 
dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, em 
encontrar armas de destruição em massa no 
território iraquiano, porque elas não podem 
ser detectadas por fotografias aéreas e 
imagens de satélite. 

C. a utilização, pelas forças armadas do Iraque, 
do expediente da queima de petróleo próximo 
a alvos estratégicos, gerando grande 
quant idade de fumaça para impedir a 
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utilização de bombas e mísseis guiados pelo 
sistema de coordenadas. 

D. o desconhecimento, pelas forças armadas dos 
Estados Unidos e Grã-Bretanha, das principais 
rodovias e pontes no território iraquiano, como 
resultado da pequena escala das imagens 
geradas por satélite. 

E.  a inadequação da ONU e de seus órgãos na 
resolução de conflitos para intervir diretamente no 
Iraque, necessitando do apoio militar dos Estados 
Unidos e da Grã-Bretanha. 

 
 
64.  Considere o esquema apresentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente 
o bloco econômico regional com a configuração 
acima e os respectivos países participantes. 

 
 Bloco 

Econômico 
I II III 

A. União 
Européia 

Alemanha Itália Portugal 

B. APEC Japão Coréia do 
Sul 

Chile 

C. NAFTA EUA Canadá México 
D. Mercosul Brasil Argentina Uruguai 
E.  Comunidade 

Andina 
Chile Peru Bolívia 

 
 
65.  Na Rússia, as regiões do Donbass e Kuzbass 

concentram importantes conjuntos industriais que 
associam o tipo de indústria com a exploração de 
um recurso mineral.  
 
Assinale a alternativa que apresenta 
corretament e essa associação. 
 

 

 Indústria Recurso Mineral 
A.  Siderúrgica Carvão 
B.  Petroquímica Petróleo 
C.  Eletrônica Silício 
D.  Bélica Urânio 
E.  Fertilizantes Calcário 

 
 
66.  Observe com atenção a seguinte figura: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista Veja, São Paulo, Abril, 16/04/2003, p. 68. 
 

Sobre a região representada na figura acima, 
apenas não está correta a afirmação contida 
na alternativa: 

 

A. região da Mesopotâmia atualmente seca em 
razão da drenagem de seus pântanos, 
efetuada pelo governo iraquiano.  

B. região alagada da Palestina, que servia de 
rota para os iranianos chegarem ao Mar 
Cáspio. 

C. região entre os rios Tigre e Eufrates, habitada 
pelos “árabes dos pântanos” até a década de 
1990, quando foram atacados com bo mbas e 
expulsos pelo governo do Iraque. 

D. região ao sul do Iraque, onde descendentes 
dos sumérios, uma das culturas mais antigas 
da Mesopotâmia, viviam uma vida primitiva, 
parecida com a dos seus ancestrais. 

E.  região de pântanos milenares da 
Mesopotâmia, cuja recente drenagem foi 
condenada internacionalmente, como um dos 
maiores crimes ecológicos da atualidade. 

 
 
 
 

  

Máquinas 
Capitais 

Tecnologia 

Alimentos  
 

Minérios 

Manufatura-
dos 

Produtos 
eletrônicos  

I II 

III 
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67.  “No início deste novo milênio, a Divisão de 

População da ONU havia prognosticado uma 
população de 9,3 bilhões de pessoas para 2050, 
mas a nova revisão reduziu a cifra para 8,9 
bilhões, indicando que a população mundial será 
menor que o esperado.” 

Fonte: O Estado de São Paulo, 26/02/2003. 
 

Dentre os fatores que contribuíram para essa 
diferença, podem se destacar: 

 

A. na América Latina, a mudança de orientação da 
Igreja Católica, com maior tolerância para com  o 
uso de métodos anticoncepcionais e o apoio ao 
planejamento familiar. 

B. no continente africano, o efeito da expansão da 
AIDS sobre as populações jovens, diminuindo a 
expectativa de vida e aumentando os índices de 
mortalidade.  

C. o sucesso das campanhas para redução das 
taxas de natalidade na Índia, através de leis 
punitivas sobre os casais que ultrapassam a 
média de um filho por casal. 

D. a intensa urbanização nos países pobres, nas 
últimas décadas, o que fez melhorar as condições 
de vida de suas populações, permitindo melhor 
planejamento familiar. 

E.  a melhoria dos níveis educacionais em todos os 
países, pela ação da UNESCO, o que fez maior 
número de jovens tomar conhecimento dos 
métodos ant iconcepcionais. 

 
 
68.  A formação vegetal representada na figura abaixo 

corresponde à:  

  
www.mtlilygems.com/mineinfo/ mulkinfo.html  

 
 
 
 

A. Floresta Tropical úmida, típica das baixas 
latitudes, com predomínio de abetos, 
pinheiros, e a presença de arbustos e 
manchas de campo. 

B. Tundra, encontrada em áreas de clima frio, 
como no Canadá, sul da Groenlândia, 
Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria.  

C. Taiga, associada aos climas das altas 
latitudes, também conhecida como Floresta 
Boreal ou de Coníferas, que apresentam 
folhas finas, em forma de agulhas. 

D. Tundra, geralmente associada aos climas das 
altas latitudes, com predominância de massas 
polares e grandes turbulências atmosféricas. 

E.  Taiga, um dos biomas menos explorados da 
Terra para a produção de energia, cuja 
preservação é também explicada pela rara 
ocorrência de incêndios, em áreas de clima 
frio.  

69.  Considere o mapa seguinte para assinalar a 
alternativa correta. 

 
 

Fonte: (Adapt.) SIMIELLI, Geoatlas , Ática, 2000, 
p.89 

 
As áreas destacadas no mapa apresentam 
problemas  ambientais, predominando: 

 
A. intenso processo erosivo, decorrente da 

indústria extrativa e da urbanização 
acelerada.  

B. contaminação do solo e da água, resultante 
de atividades de garimpo e mineração. 

C. intenso processo erosivo, desencadeado pela 
agricultura comercial e pecuária intensiva. 

D. contaminação do solo e da água, pela 
agricultura de subsistência, e criação 
extensiva. 

E.  desertificação da água do solo, causada pela 
agroindústria e pela mineração. 
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70.  Observe o quadro abaixo: 
 

Localização / 
Cotas de altitude 

Amplitude Térmica 

Áreas próximas do 
nível do mar 

mínima anual de 20° C e 
máxima de 38° C 

entre 800 m a  
1.000 m 

média anual inferior a 18° C. 

acima de 1.100 m mínima noturna: 6° C 
diurn a: inferior a 20° C 
em qualquer estação 

 
Relacionando os dados apr esentados acima aos 
conhecimentos sobre relevo e clima, é possível 
identificar estas características gerais no seguinte 
Estado brasileiro:  

 
A. Roraima – as maiores altitudes do relevo 

brasileiro, devido ao embasamento cristalino que 
caracteriza os Planaltos Residuais Norte-
Amazônicos, tornam o clima equatorial mais 
ameno.  

B. Minas Gerais – o relevo movimentado contrasta 
os climas temperado frio, nos Planaltos e Serras 
do Atlântico Leste-Sudeste, e semi -árido nas 
terras baixas da Depressão do São Francisco. 

C. Acre – a proximidade da Cordilheira dos Andes 
na fronteira do Brasil com a Bolívia ameniza o 
clima no oeste do Estado, embora o  clima 
equatorial da Floresta Amazônica seja 
predominante no conjunto. 

D. Santa Catarina, cujas diferenças climáticas 
extremas entre a Planície Litorânea e os 
Planaltos da Bacia do Paraná são importantes 
atrativos turísticos em cidades como Blumenau e 
Florianópolis. 

E.  Mato Grosso, cuja excepcionalidade climática é o 
resultado de relevos diferenciados, como os 
planaltos escarpados na porção ocidental, as 
planícies e depressões no noroeste e o complexo 
do Pantanal no extremo oeste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.  Considere os croquis cartográficos 
apresentados a seguir.  

 
   País X (início do século XX)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          País X (final do século XX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A seqüência de croquis cartográficos 
apresenta aspectos de um processo, que 

A. ainda está em curso no Brasil: a 
metropolização, resultante do acelerado 
crescimento industrial verificado após a 
década de 1960. 

B. ocorreu no Brasil a partir da década de 1940: 
a estruturação de uma rede urbana em escala 
nacional. 

C. ainda é incipiente no território brasileiro: a 
integração econômica entre os “arquipélagos 
regionais”.  

D. está ocorrendo nas áreas metropolitanas das 
Regiões Sul e Sudeste do Brasil: a 
desconcentração industrial. 

E.  não implicou, no caso brasileiro, a 
estruturação da hierarquia urbana na qual 
predomina uma metrópole nacional. 

 
 
 
 
 

Legenda 
 
 
Principais 
cidades 
 
 

 
Principais 
fluxos 
de pessoas, 
mercadorias e  
serviços 
 

 
 

 
Rede de 
comunicação e 
transporte 
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72.  “Restam hoje sete laticínios, depois de um 

processo de erosão que começou com a 
industrialização do Vale e o decorrente 
encarecimento das terras. Mais tarde, a abertura 
do mercado na era Collor reduziu a 
competitividade dos menores produtores; e, com 
o sucesso do longa vida, o leite passou a ser 
fornecido a partir de regiões cada vez mais 
distantes, reduzindo a vantagem logística do 
Vale.” 

Fonte: Bovino de leite - 06/01/2003 - criareplantar.com.br/noticias  
 

O texto refere-se à dinâmica de transformação do 
espaço agrário no 

 
A. Vale do São Francisco, principal área leiteira e 

pecuária da Região Nordeste, que vem passando 
por grandes transformações com a mudança de 
indústrias modernas da Região Sudeste, 
aproveitando os incentivos fiscais da SUDENE. 

B. Vale do Itajaí, cuja produção leiteira é herança da 
fixação de imigrantes italianos no sul do Brasil, 
mas que vem sendo prejudicada pelo aumento do 
custo das terras, em razão da expansão industrial 
promovida pelo Mercosul. 

C. Vale do Paraíba, antiga bacia leiteira localizada 
entre as metrópoles do Rio de Janeiro e São 
Paulo, que vem perdendo esta função em razão 
do encarecimento das terras e das 
transformações tecnológicas no setor de 
laticínios. 

D. Vale do Ribeira, região empobrecida do Estado 
de São Paulo, na qual predomina a pecuária 
leiteira, que vem perdendo esta função devido ao 
aumento dos custos de transporte dos produtos 
para os grandes centros. 

E.  Vale do rio Doce, maior bacia leiteira de Minas 
Gerais, mas que vem diminuindo de importância, 
pois sofre a concorrência da indústria extrativa 
mineral e metalúrgica pela utilização das terras e 
da malha ferroviária. 

73.  A pesquisa industrial do IBGE realizada no final 
do século XX revelou que: 

 
A. a produção industrial do Sudeste cresceu acima 

da média nacional, ao contrário dos baixos 
índices da Região Centro-Oeste.  

B. Rio e São Paulo recuperaram a participação 
relativa, acentuando a tendência de uma 
reconcentração industrial metropolitana. 

C. Na Região Norte, os movimentos de 
desconcentração da produção industrial 
ocorreram nos Estados do Amazonas e do Pará, 
comprovando a expansão para Rondônia e Acre. 

D. Rio Grande do Sul e Paraná registraram uma 
queda significativa na participação da prod ução 

nacional, em razão das sucessivas crises das 
indústrias de celulose.  

E.  as empresas brasileiras continuam a se 
espalhar para fora dos grandes centros, 
confi rmando um processo de interiorização do 
setor iniciado nos últimos anos. 

 
74.  Sobre a dinâmica da população brasileira na 

última década, é correto afirmar que: 
 
A. a redução da fecundidade concentrou-se na 

população feminina entre 14 e 19 anos, em 
razão dos programas de educação sexual nas 
escolas. 

B. a expectativa de vida das mulheres é superior 
à dos homens, em razão de fatores biológicos 
e da violência, que tem afetado mais os 
homens jovens. 

C. a taxa de mortalidade infantil, que vem se 
reduzindo nas últimas décadas, chegou ao 
patamar dos países desenvolvidos no ano 
2000. 

D. a participação da população com mais de 60 
anos no total não aumentou nas últimas 
décadas, permanecendo no patamar da 
década de 1980. 

E.  O Brasil ainda pode ser considerado um país 
de jovens, já que mais de 50% da população 
tinha entre zero e 14 anos de idade em 2000. 

 
75.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: BECKER, B. Amazônia, 1990. 
 

Assinale a alternativa que interpreta melhor a 
figura acima, relacionando corretamente os 
fenômenos representados: 
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Minérios 
predominantes 

 Título  
da 

Figura X Z 

Suporte 
 energético 

Y 
A.  Sistema logístico 

global do Programa 
Grande Carajás 

 
Bauxita 

Ferro  
e  

Manganês  

 
UH de 

Tucuruí 
B.  Projeto Ferro Carajás 

da Cia. Vale do Rio 
Doce (CVRD) 

 
Ferro 

Ferro e 
Manganês 

 
UH de 
Balbina 

C.  Transnacionalização 
de empresas do Norte 

e Nordeste 

 
Bauxita 

 

Níquel  
e  

Ouro 
 

 
UH de 

Tucuruí 

D.  Sistema logístico 
global do Programa 

Grande Carajás 

 
Urânio  

Cobre e 
Bauxita 

 

 
UH de 
Balbina 

E.   Projeto Ferro Carajás 
da Cia. Vale do Rio 

Doce (CVRD) 

 
Ferro 

 

Níquel  
e  

Ouro 

 
UH de 

Curuá-Una 
 
 
 

FIM DA PROVA DE GEOGRAFIA E DO 
 

EXAME DA PRIMEIRA FASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


