
 

 

 
TAREFA MINIMA - 2EM COLEGIO OLIMPO 

Prof. Sueli Vasconcelos 
 
01. (UESPI) O desenho esquemático a seguir mostra, de maneira didática, a formação de um (a): 
 

 
 

a) Delta. 
b) Restinga Aluvial. 
c) Falésia Sedimentar. 
d) Esporão Costeiro. 
e) Terraço Cristalino Costeiro. 

 
02. (UNIFEI MG) A foz do rio Amazonas e a foz do rio Nilo são áreas de importantes pesquisas científicas, em 

função da magnitude de seus deltas. Os estudos de monitoramento desses deltas têm por finalidade: 
I. analisar a fragilidade desses ambientes naturais com o aumento da ocupação humana local. 
II. conhecer melhor a dinâmica de sedimentação, transporte e deposição de materiais nessas áreas. 
III. avaliar a baixa pluviosidade nesses locais, em função do tipo de vegetação natural existente. 

 
Sobre as afirmativas acima: 
a) apenas I está correta 
b) I e II estão corretas 
c) II e III estão corretas 
d) Todas estão corretas 
e) todas estão falsas. 

 
03. (UFPE) Na paisagem esboçada a seguir, a seta está indicando: 
 

 
 

a) uma estrutura geológica falhada. 
b) um divisor de águas. 
c) um topo de uma cuesta. 
d) um talvegue. 
e) uma crista dobrada. 
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04. (UFGD MS) Analise a figura a seguir.  
 

 
 
A partir da análise, assinale a alternativa correta. 
a) A área ”A” corresponde ao talvegue do morro; e a “B”, ao que se denomina de área de risco. Áreas de 

risco são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas a riscos 
naturais ou catástrofes decorrentes da ação antrópica. Essas áreas são ocupadas devido ao 
crescimento urbano.  

b) A área “A” corresponde ao maciço do morro; e a “B”, ao que se denomina de área de planície. Áreas 
de planície são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas a riscos 
naturais ou catástrofes decorrentes da ação antrópica. Essas áreas são ocupadas devido à falta de 
políticas públicas adequadas ao crescimento urbano.  

c) A área “A” corresponde a vertente ou encosta do morro; e a “B”, ao que se denomina de área de risco. 
Áreas de risco são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas a 
riscos naturais ou catástrofes decorrentes da ação antrópica. Essas áreas são ocupadas devido à falta 
de políticas públicas adequadas ao crescimento urbano.  

d) A área “A” corresponde a encosta do morro; e a “B”, ao que se denomina de área de risco. Áreas de 
risco são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas a impactos 
ambientais. Essas áreas são ocupadas devido ao crescimento das cidades.  

e) A área “A” corresponde àquilo que se denomina de área de risco; e a “B”, ao que se denomina de área 
da planície do vale. Áreas de planície são consideradas impróprias ao assentamento humano por 
estarem sujeitas a desastres naturais. Essas áreas são ocupadas graças ao crescimento das cidades e 
à necessidade de novas áreas para moradia.  

 
05. (UNINORTE AM)     

 
 

A maior floresta tropical do planeta voltou a chamar a atenção do mundo em 2017. Uma série de decisões 
tomadas pelo governo federal reduziu o grau de proteção legal de centenas de milhares de hectares das 
matas da Amazônia, o que provocou protestos da sociedade civil e da comunidade internacional.  

Atualidades. 1º Semestre 2018. São Paulo: Abril, p. 156-157.  
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A preocupação ambiental é um fenômeno recente no Brasil e no mundo, apesar do processo de degradação 
remeter às ações humanas no decorrer dos últimos séculos. Em relação a esse processo, pode-se inferir 
que  
a) o neocolonialismo, no século XIX, manteve intacto o patrimônio natural em decorrência dos interesses 

europeus ficarem restritos ao tráfico negreiro.  
b) a ameaça de um conflito nuclear relacionado às disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, 

no contexto da Guerra Fria, despertou uma consciência ecológica e ambiental, reforçada através das 
concepções do movimento hippie e da contracultura nos anos 60 do século passado.  

c) a substituição do modelo agroexportador pelo processo de industrialização, a partir da República 
Populista, freou o processo de degradação ambiental no Brasil, possibilitando a recuperação de parte 
significativa da mata original.  

d) a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, durante o regime ditatorial militar, possibilitou 
a exploração dos recursos naturais, preservando o ambiente, resultado da visão mais ecológica das 
empresas estrangeiras.  

e) o atual modelo político brasileiro tende a aumentar a degradação ambiental ao privilegiar os interesses 
ruralistas e agrários, provocando a desindustrialização do Brasil e a diminuição da população urbana. 

 
06. (UCB DF) A condição de subdesenvolvimento de muitos países do mundo tem origens históricas que 

remontam aos séculos 15 e 16, ligada ao colonialismo, que marcou a expansão do capitalismo em sua fase 
mercantil, e se seguiu com o imperialismo no momento em que o capitalismo entrou em sua fase 
industrial, já no século 19 e início do século 20. 

MARTINEZ, Rogério; VIDAL, Wanessa Pirees Garcia. Novo olhar: 
geografia. Vol. 3. São Paulo: FTD, 2013, com adaptações. 

 
No que se refere às políticas de dominação capitalista e ao subdesenvolvimento na América, na África e na 
Ásia, assinale a alternativa correta. 
a) Na América, os europeus adotaram políticas de dominação imperialista, sem a posse do território e 

sem dominação política. 
b) O Brasil, após ser subjugado pelo colonialismo português, teve um grande desenvolvimento 

socioeconômico e, atualmente, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. 
c) A Divisão Internacional do Trabalho permitiu uma maior integração econômica entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, diminuindo a distância econômica entre eles. 
d) A relação desigual das trocas comerciais entre as metrópoles europeias e as respectivas colônias criou 

as condições para o subdesenvolvimento nas áreas exploradas. 
e) Durante a Guerra Fria (1945-1991), intimidados pelo poderio soviético e norte-americano, os países 

africanos e asiáticos não lutavam pelo fim do neocolonialismo. O receio de invasão por parte de uma 
das superpotências globais paralisou os movimentos de independência nos dois continentes. 

 
07. (IFGO)“O mundo pós-guerra distingue-se radicalmente de todos os períodos anteriores por dois traços que 

lhe são peculiares. O sistema internacional de Estados tornou-se um sistema universal no sentido estrito e 
preciso da expressão. Esse sistema universal funda sua lógica na bipolaridade de poder planetário que 
atravessa e contamina toda a política interestatal” 

MAGNOLI, D. Da Guerra Fria à Detente.  
São Paulo: Papirus, 1988, p.37. 

 
Este sistema universal de relações mundiais entre os Estados caracterizou a geopolítica mundial do fim da 
Segunda Guerra Mundial até início da década de 1990. A essa bipolaridade dá-se o nome de Guerra Fria, 
que se caracterizou por uma disputa política, ideológica e bélica entre 
a) países ricos e países pobres. 
b) Estados Unidos e Iraque. 
c) países Aliados e países do Eixo. 
d) Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
e) países orientais e países ocidentais. 
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08. (UEPA) UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL 
 

“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências político-
econômicas no mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na existência de redes, fluxos e 
conexões, exige mudanças no método [...] de agrupar e separar territórios. [...] 

Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração 
internacional e criou um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de uma sociedade mundial que 
compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um país através 
de um grupo [...] são demonstradas pela força dos blocos econômicos, que estabelecem uma concorrência 
acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. [...] 

Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes 
integradas ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e a reconfiguração dos 
territórios devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural”. 

(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/ 
resenhas/um-momento-de-desordem-mundial. Acesso em: 23/08/14.) 

 
No final da década de 80, teve fim a bipolarização, trazendo ao espaço mundial uma regionalização que 
configura novas áreas de poder e um intenso processo de mudanças nas relações socioeconômicas entre os 
países. Conforme o texto, algumas implicações marcam o surgimento de uma nova ordem mundial. 
Nesse sentido, é correto afirmar que: 
a) a ordem multipolar evidencia novos atores sociais que, no processo produtivo, desempenham funções 

principalmente comerciais, promovendo o fortalecimento e avanço do sistema capitalista no espaço 
mundial. 

b) no período pós Guerra Fria, vários países latino-americanos foram incentivados pelos E.U.A a formar 
blocos econômicos mundiais para fazer frente à hegemonia sociopolítica de Cuba sobre o espaço 
mundial. 

c) no início da década de 90, o mundo tornou-se multipolar, momento no qual emergiram várias 
potências econômicas, o que homogeneizou as relações de poder das superpotências nas diversas 
áreas de influência no espaço mundial. 

d) na nova ordem mundial, os blocos econômicos regionais se apresentam como uma forma de 
resistência frente ao avanço do mundo globalizado e aos acordos políticos que priorizam o 
fortalecimento dos países subdesenvolvidos. 

e) a queda do Muro de Berlim representou o fim da era bipolar, desencadeando a extinção das fronteiras, 
dos conflitos étnicos, políticos e econômicos em função da mundialização de uma sociedade. 

 
 


