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01. (UCS RS) Com base na ilustração abaixo e levando em consideração os movimentos da Terra, assinale a 

alternativa correta. 

 
a) As datas de 21 de março e 23 de setembro assinalam os solstícios, quando os dias e as noites têm a 

mesma duração. 
b) As estações do ano são consequência do movimento de rotação da Terra. 
c) A posição da Terra, no número 2, mostra a época do ano em que o hemisfério Sul está recebendo 

maior intensidade de radiação que o hemisfério Norte. 
d) A posição 4 indica o início do verão no hemisfério Sul, sendo que o dia 21 de dezembro coincide com a 

passagem do Sol pelo trópico de Capricórnio. 
e) A figura demonstra que a distribuição de energia solar no nosso planeta varia conforme a rotação da 

Terra. 
 
02. (ENEM) “Casa que não entra sol, entra médico.” Esse antigo ditado reforça a importância de, ao 

construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo 
conforto térmico e salubridade.  
 
Assim, confrontando casas construídas em Lisboa (ao norte do Trópico de Câncer) e em Curitiba (ao sul do 
Trópico de Capricórnio), para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar 
voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais: 
a) norte/sul. 
b) sul/norte. 
c) leste/oeste. 
d) oeste/leste. 
e) oeste/oeste. 

 
03. (UEG GO) Para a determinação de um ponto qualquer na superfície da Terra, é necessário um conjunto de 

informações que possa indicar precisamente a localidade que se procura. As coordenadas geográficas são 
um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície terrestre para esse fim. Considerando a 
afirmação anterior, identifique e explique quais são os elementos constituintes das linhas imaginárias das 
coordenadas geográficas.  

 
04. (PUC RJ) Observando-se a projeção cartográfica apresentada, conclui-se que: 

 
a) o planeta Terra é uma esfera dividida somente por paralelos. 
b) na latitude de 90º N, os meridianos se encontram no Polo Norte. 
c) as representações latitudinais e longitudinais se encontram sempre a 0º. 
d) há um maior distanciamento entre os paralelos nas faixas mais setentrionais da Terra. 
e) a dimensão territorial dos EUA e Canadá se deforma devido aos meridianos e paralelos. 
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05. (UEPB) O argumento utilizado pelo governo Bush para justificar sua política intervencionista e belicosa no 
Oriente Médio é o de que os Estados Unidos 
a) têm o dever de combater o terrorismo e a tirania e levar a liberdade e a democracia ao mundo árabe. 
b) precisam assegurar o abastecimento de petróleo em seu território. 
c) têm o dever de proteger os sauditas, seus aliados, da ira dos talibãs comandados por Bin Laden. 
d) têm o dever moral de reestruturar a economia de países como o Afeganistão e o Iraque, que foram 

destruídos por ditaduras insanas. 
e) precisam combater a insanidade do fundamentalismo religioso dos aiatolás. 

 
06. (UFAL) A queda das torres gêmeas por ataque terrorista em 11 de setembro de 2001 marcou 

profundamente essa primeira década do século XXI. Em termos geopolíticos, o atual momento pode ser 
descrito, dentre outras características, 
a) pelo retorno da velha ordem mundial que opunha Ocidente e Oriente. 
b) pela perda da autonomia política de várias nações subdesenvolvidas. 
c) pelo determinismo geográfico que reforça o subdesenvolvimento. 
d) pelo confronto entre culturas e religiões diferentes. 
e) pela forte oposição ideológica entre o Norte e o Sul. 

 
07. (ENEM) A primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade 

internacional, assim como a reação imediata ao Onze de Setembro, demonstravam a força da posição dos 
Estados Unidos na era pós-soviética. 

HOBSBAWM, E. Globalização, democracia  
terrorismo. São Paulo: Cia. das Letras, 2007. 

 
Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos, apontada pelo texto, reside no(a) 
a) poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. 
b) alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos EUA. 
c) política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba. 
d) aliança estratégica com países produtores de petróleo, como Kuwait e Irã. 
e) incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


