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Observe o mapa abaixo.

Adap. Folha S. Paulo, 1993/
Le Monde, 1996.

Apenas em países de baixa renda,

a) existem “capitais” de drogas.

b) ocorre lavagem de dinheiro.

c) há distribuição de drogas.

d) acontece trânsito de drogas.

e) ocorre produção de drogas.

alternativa E

A maior parte da produção de drogas indicada no
mapa é proveniente dos países de baixa renda.

Com base no mapa, assinale a alternativa
correta.

Adap. Atlas de Peters, 1994.

O consumo de energia é maior em países com
a) produção de bens intermediários para ex-
portação e transição demográfica inicial.
b) elevada produção na indústria de base e
transição demográfica concluída.
c) produção de bens de consumo não duráveis
para exportação e elevado crescimento vege-
tativo.
d) elevada produção na indústria de base e
elevado crescimento vegetativo.
e) produção de bens de consumo não duráveis
para exportação e predomínio de população
jovem.

alternativa B

O maior consumo de energia ocorre predominan-
temente nos países desenvolvidos industrializa-
dos que apresentam, no geral, baixas taxas de
crescimento vegetativo.

No segundo semestre de 2000, o Brasil sediou
a Reunião de Presidentes da América do Sul.
Nesse encontro, buscou-se
a) regulamentar a organização da ALCA.
b) atenuar a influência dos Estados Unidos
na região.
c) estabelecer normas para implantação do
Plano Colômbia.
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d) criar uma força militar sul americana para
combater o narcotráfico.
e) fortalecer a OEA, depois dos incidentes en-
volvendo as eleições no Peru.

alternativa B

Com esse encontro, o Brasil procurou firmar a sua
liderança e importância como potência regional
na América do Sul.

As legendas corretas para as fotos abaixo são:

a) I – Cadeia orogênica do Terciário, com for-
mação ligada à tectônica de placas.
II – Área de sedimentação do Cenozóico, com
depósitos fluviais.
b) I – Cadeia orogênica do Quaternário, com
formação ligada à ação vulcânica.
II – Área de sedimentação do Paleozóico, com
depósitos eólicos.
c) I – Cadeia orogênica do Terciário, com for-
mação ligada à ação vulcânica.

II – Área de sedimentação do Pré-Cambriano,
com depósitos fluviais.
d) I – Cadeia orogênica do Quaternário, com
formação ligada à ação vulcânica.
II – Área de sedimentação do Cenozóico, com
depósitos fluviais.
e) I – Cadeia orogênica do Arqueozóico, com
formação ligada à tectônica de placas.
II – Área de sedimentação do Paleozóico, com
depósitos eólicos.

alternativa A

As fotos indicam respectivamente: a Cordilheira
do Himalaia, que corresponde a um dobramento
moderno relacionado à tectônica de placas, e ao
rio Nilo, área de sedimentação recente nas vár-
zeas.

No mapa, está destacada a região habitada
pelos ......................, que buscam construir
um estado nacional. Assinale a alternativa
que completa corretamente a frase.

Adap. Simielli, 2000.

a) Chechenos.
c) Curdos.
e) Palestinos.

b) Ossétios.
d) Tibetanos.

alternativa C

A área indicada no mapa é habitada pelos curdos,
povo apátrida que se distribui em territórios de
países como Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia.
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Após o término da bi-polaridade, característi-
ca do período da Guerra Fria, os conflitos ar-
mados
a) aumentaram, devido à inegável suprema-
cia militar dos Estados Unidos no mundo.
b) diminuíram, devido ao surgimento de ou-
tros pólos de poder no mundo.
c) diminuíram, devido à derrota do socialismo
soviético.
d) aumentaram, devido à retomada de anti-
gas diferenças étnicas e religiosas entre po-
vos.
e) aumentaram, devido ao crescimento de
países que detêm armas nucleares.

alternativa D

Os conflitos armados aumentaram com o recru-
descimento de conflitos étnicos e religiosos a par-
tir do fim da Guerra Fria, principalmente no Leste
Europeu, na África e na Ásia.

Sobre o modelo de industrialização imple-
mentado em países do Sudeste Asiático, como
Coréia do Sul e Taiwan e o adotado em países
da América Latina, como a Argentina, o Bra-
sil e o México, pode-se afirmar que,
a) nos países do Sudeste Asiático, a participa-
ção de capital estrangeiro impediu o desen-
volvimento de tecnologia local, ao passo que,
nos países latino-americanos, ela promoveu
esse desenvolvimento.
b) nos dois casos, não houve participação do
Estado na criação de infra-estrutura necessá-
ria à industrialização.
c) nos países do Sudeste Asiático, a organiza-
ção dos trabalhadores, em sindicatos livres,
encareceu o produto final, ao passo que, nos
países latino-americanos, a ausência dessa
organização tornou os produtos mais compe-
titivos.
d) nos dois casos, houve importante partici-
pação de capital japonês, responsável pelo de-
senvolvimento tecnológico nessas regiões.
e) nos países do Sudeste Asiático, a produção
industrial visou à exportação, ao passo que,
nos países latino-americanos, a produção ob-
jetivou o mercado interno.

alternativa E

Nos países do Sudeste Asiático prevaleceu o mo-
delo de industrialização voltado principalmente
para exportação, enquanto que, nos principais
países da América Latina, o modelo predominan-
te foi o de "substituição de importações" desta-
cando a produção para o mercado interno.

Segundo dados do IBGE, em 1998, um terço
do lixo coletado no Brasil era tratado. Parte
do lixo tratado, transformado em adubo or-
gânico, pode ser empregado na agricultura.
A técnica de tratamento que permite tal uso
é a
a) reciclagem do lixo seco.
b) deposição em aterros sanitários.
c) deposição a céu aberto.
d) compostagem.
e) incineração.

alternativa D

Trata-se da compostagem, técnica que possibilita
a produção de adubo a partir do lixo considerado
orgânico.

No Brasil, os temas “crescimento populacio-
nal” e “exclusão social” aparecem, muitas ve-
zes, vinculados às discussões sobre cresci-
mento urbano. Considerando as associa-
ções mencionadas, assinale a alternativa
correta.
a) As altas taxas de crescimento populacio-
nal, decorrentes da industrialização, produ-
zem a exclusão social nas grandes cidades.
b) As altas taxas de crescimento vegetativo
nas grandes cidades produzem crise da habi-
tação, sendo responsáveis pela existência dos
“sem-teto”.
c) O alto índice de crescimento demográfico e
os baixos investimentos privados em in-
fra-estrutura urbana geram uma população
socialmente excluída.
d) A macrocefalia urbana, decorrente da su-
perpopulação e da ampliação da megalópole,
gera uma população socialmente excluída.
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e) As altas taxas de crescimento populacional
nas grandes cidades e a má distribuição de
renda conduzem à exclusão social.

alternativa E

O intenso crescimento populacional nas grandes
cidades brasileiras, sobretudo nas quatro últimas
décadas, foi acompanhado de um aumento da
concentração de renda com a exclusão social de
significativa parcela da população urbana.

Observe os mapas que apresentam áreas com
problemas ambientais e relacione-os com os
itens a seguir.

Adap. Simielli, 2000.

I – Poluição do ar e da água por atividade in-
dustrial.
II – Ocorrência de chuva ácida.
III – Intenso desmatamento.
IV – Desertificação.
V – Intensificação do processo erosivo.
Assinale a alternativa correta.

A B C D

a) I V IV II

b) II IV III V

c) II I V III

d) I III II IV

e) V I IV III

alternativa C

No mapa A está destacado o fenômeno da chuva
ácida associada às áreas de maior concentração
industrial.
No mapa B, a poluição atmosférica e das águas
nas áreas industriais da região Sudeste. No mapa
C, a ocorrência de desertificação devido ao uso
não adequado dos solos agricultáveis. No mapa
D, por sua vez, estão destacadas as áreas de in-
tenso desmatamento na periferia da Amazônia,
devido principalmente à expansão da agropecuá-
ria.

A desconcentração industrial verificada no
Brasil, na última década, decorre, entre ou-
tros fatores, da
a) ação do Estado, por meio de políticas de
desenvolvimento regional, a exemplo da Zona
Franca de Manaus.
b) elevação da escolaridade dos trabalhado-
res, o que torna todo o território nacional
atraente para novos investimentos industriais.
c) presença de sindicatos fortes nos estados
das Regiões Sul e Sudeste, o que impede no-
vos investimentos nessas regiões.
d) isenção fiscal oferecida por vários Estados,
associada à baixa remuneração da mão-de-
obra local.
e) globalização da economia que, por meio
das privatizações, induz o desenvolvimento
da atividade industrial em todo o território.

alternativa D

A desconcentração industrial no Brasil nessa últi-
ma década deve-se principalmente à "guerra fis-
cal" entre os estados e municípios da União.

Analise os mapas abaixo e assinale a alter-
nativa que indique a resolução cartográfica
mais adequada para representar, com pre-
cisão, as distâncias da cidade de São Paulo
em relação às várias localidades do mundo.
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a) Projeção
Azimutal
Eqüidistante
(Soukup)

__________________________________________

b) Projeção
Cilíndrica
Conforme
(Mercator)

__________________________________________

c) Projeção
Equivalente
Interrompida
(Good)

__________________________________________

d) Projeção
Equivalente
(com base em
Mollweide)

__________________________________________

e) Projeção
Cilíndrica
Equivalente
(Peters)

Adap. Ferreira, 1998.

alternativa A

A projeção azimutal eqüidistante é aquela cuja
qualidade principal é a eqüidistância a partir do
centro para qualquer direção irradiada a partir do
mesmo.

O quadro abaixo apresenta algumas caracte-
rísticas de Estados brasileiros.

Estado Caracte-
rística
natural

Ativida-
de
primária

Recurso
mineral

I Mara-
nhão

Extensa
planície
litorânea

Extrati-
vismo
vegetal

Ouro

II Bahia Predomí-
nio de
planície
aluvial

Produção
de tabaco
e especia-
rias

Bauxita

III Rio
Grande
do Sul

Recifes de
arenito

Produção
de arroz
em terre-
nos inun-
dados

Manganês

IV Rio
Grande
do Norte

Fraca ne-
bulosida-
de

Pecuária
extensiva
e cana-
de-açúcar

Sal

Estão corretas somente as características
apresentadas em:
a) I e II.
c) I e IV.
e) II e IV.

b) I e III.
d) II e III.

alternativa C

No Maranhão destacam-se o extrativismo vegetal
(babaçu), a rizicultura e a exploração mineral de
ouro.
No Rio Grande do Norte destaca-se a extração de
sal e petróleo.

Considerando o desenvolvimento econômico
da Amazônia, nos últimos trinta anos, assi-
nale a afirmação correta.
a) A integração da Amazônia à economia na-
cional baseou-se nas atividades agrícolas e
minerais que promoveram o desenvolvimento
sustentável da região.
b) O desenvolvimento das atividades minera-
doras esteve relacionado às empresas estran-
geiras com alta capacidade de investimentos.
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c) As atividades econômicas desenvolveram-se
sem exigência de vultosos investimentos.
d) A abundância de água não foi aproveitada,
como recurso energético, devido às baixas al-
titudes regionais.
e) A inexistência de institutos de pesquisa na
região comprometeu a exploração de seus re-
cursos minerais.

alternativa B

A ocupação econômica e o povoamento da Ama-
zônia a partir da década de 70 caracterizaram-se
pela intensa presença do capital privado nacional
(agropecuário), internacional (mineração) e do ca-
pital estatal (infra-estrutura, financiamento e pro-
jetos minerais).

Dentre os vários aspectos que justificam a
diversidade biológica da Mata Atlântica, en-
contram-se:
I - Concentração nas baixas latitudes, asso-
ciada a elevadas precipitações.
II - Distribuição em áreas de clima tropical e
subtropical úmido.
III - Ocorrência apenas em planícies litorâ-
neas, que recebem umidade vinda dos ocea-
nos.
IV - Ocorrência em diferentes altitudes.
Assinale a alternativa que apresenta apenas
afirmações corretas.
a) I e III.
c) II e III.
e) III e IV.

b) I e IV.
d) II e IV.

alternativa D

A Mata Atlântica original tem ocorrência desde o
litoral do Rio Grande do Norte ao litoral do Rio
Grande do Sul, abrangendo o domínio dos climas
tropical e subtropical mais úmidos nas encostas
voltadas para o Atlântico.

As rochas mesozóicas da bacia sedimentar do
Paraná ocupam extensas áreas na região Su-
deste. Em especial, sobre os ........................ ,

a pedogênese deu origem a solos com boa fer-
tilidade natural. Com o avanço da cultura
..................... , acelerou-se a devastação das
florestas primárias. Atualmente, os maiores
produtores dessa cultura são os Estados de
.............................. e ................................. .

Que alternativa completa, na seqüência cor-
reta, as lacunas do texto?
a) derrames basálticos / cafeeira / Minas Ge-
rais e Espírito Santo.
b) derrames basálticos / cafeeira / Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro.
c) depósitos eólicos / canavieira / Rio de Ja-
neiro e São Paulo.
d) depósitos eólicos / canavieira / Minas Ge-
rais e Espírito Santo.
e) depósitos aluviais / cafeeira / Rio de Janei-
ro e São Paulo.

alternativa A

No Sudeste, os derrames basálticos mesozóicos
deram origem ao solo de terra roxa, que foi um
dos fatores para o desenvolvimento da cafeicultu-
ra, onde na atualidade destaca-se a produção dos
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Assinale a alternativa que indica o climogra-
ma que corresponde a uma cidade localizada
aproximadamente a 3o Sul e 60o Oeste.
a)

b)
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c)

d)

e)

alternativa B

As coordenadas dadas na questão, localizam
uma cidade próxima da Amazônia, onde domina o
clima equatorial (climograma B).

A propósito da agricultura brasileira, po-
de-se afirmar que
a) a escravidão por dívida consiste numa si-
tuação de servidão do trabalhador, caracte-
rística da parceria.
b) o Estatuto do Trabalhador Rural dos anos
sessenta substituiu a antiga Legislação dos
Trabalhadores Rurais.
c) a empresa agropecuária capitalista carac-
teriza-se pela presença do trabalhador agre-
gado.

d) a denominação “bóia-fria” é dada ao traba-
lhador temporário que vive nos latifúndios.
e) a unidade familiar de subsistência tanto
pode contratar força de trabalho quanto ven-
der trabalho familiar.

alternativa E

Na agricultura brasileira atual, a unidade familiar
pode contratar mão-de-obra principalmente quan-
do apresenta uma estrutura mais moderna e rela-
cionada à agroindústria; e pode também servir
como mão-de-obra (trabalhador volante), para
complemento da renda familiar, na época da co-
lheita dos grandes cultivos comerciais.

Municípios brasileiros (1996)

Municí-
pios

Popula-
ção

Total
(A)

Popula-
ção

Urbana
(B)

Popula-
ção

Rural
(C)

Área
(km 2)

(D)

(B/A)
x100

%

(C/A)
x100

%

A/D

Nova
Bandei-
rantes
(MT)

5.226 4.572 654 201 87,6 12,4 26,0

Nova
Belém
(MG)

4.555 749 3.806 149 16,4 83,6 30,6

Nova
Cruz
(RN)

31.992 12.003 19.989 9.537 37,5 62,5 3,4

Fonte: BIM/IBGE, 2000.

Com relação aos municípios da tabela acima,
pode-se afirmar que:
a) Nova Bandeirantes caracteriza-se por ser
um município com altas taxas de população
rural.
b) Nova Cruz possui a maior densidade de-
mográfica devida à maior porcentagem de po-
pulação urbana.
c) Nova Belém apresenta a maior densidade
demográfica e a menor taxa de urbanização.
d) Nova Bandeirantes destaca-se pela menor
densidade demográfica.
e) Nova Cruz tem elevadas taxas de urbani-
zação e também de densidade demográfica.

alternativa C

Segundo a tabela, a cidade que apresenta a me-
nor taxa de urbanização (B/A) e maior densidade
demográfica (A/D) é Nova Belém.
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No trajeto destacado no mapa, predomina-
vam, até fins do século XIX, diferentes tipos
de vegetação original.
Assinale a alternativa que indica a seqüência
correta, segundo a direção NO-SE.

NO SE
a) Floresta

Amazônica
Complexo do
Pantanal

Cerrado Mata
Atlântica

b) Complexo
do Pantanal

Cerrado Mata
Atlântica

Campos

c) Complexo
do Pantanal

Mata
Atlântica

Campos Cerrado

d) Floresta
Amazônica

Campos Complexo
do Panta-
nal

Mata
Atlântica

e) Campos Complexo
do Pantanal

Mata
Atlântica

Cerrado

alternativa A

No trajeto destacado (de Nordeste a Sudeste) no
território brasileiro, encontramos, na seqüência,
as seguintes vegetações originais, que predomi-
navam até os fins do século XIX: floresta amazô-
nica (RO), complexo do Pantanal (MT e MS), cer-
rado (MT, MS) e mata tropical (SP).

geografia 8

Questão 20


