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1. (Ufu 2019) Observe os gráficos e as informações abaixo. 
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A partir da análise dos gráficos e das características apresentadas, é correto afirmar que os Gráficos I e II representam, 

respectivamente, os climas  

 

a) Litorâneo Úmido e Tropical de Altitude.    

b) Equatorial Subúmido e Litorâneo Úmido.    

c) Equatorial Úmido e Subtropical Úmido.     

d) Litorâneo Úmido e Equatorial Úmido.    

  

2. (Ufu 2019) Segundo o IBGE, dentre os 5.564 municípios existentes no país, 4.625 não são considerados centros de 

gestão. Essas informações foram obtidas por meio de pesquisas realizadas pelo instituto que investigou as principais 

ligações de transporte em direção aos centros de gestão, bem como os principais destinos dos moradores até as 

metrópoles para obterem bens e serviços. 

 
https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm?c=7. Acesso em 05.fev.2019. 

 

 

Considerando-se a hierarquia urbana brasileira, é correto afirmar que  

a) devido à distância do centro econômico e administrativo do país, as metrópoles regionais, a exemplo de Manaus, têm 

pouca importância na rede urbana brasileira.    

b) a hierarquia entre as cidades deixou de ser relevante devido à homogeneização dos fluxos entre as cidades e ao 

atendimento às necessidades básicas da população.     

c) as populações, que vivem em regiões com redes urbanas menos adensadas, têm o mesmo acesso aos bens devido ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes.     

d) essa hierarquia apresenta grande concentração de serviços nas metrópoles e nas capitais regionais, o que dificulta o 

acesso aos serviços públicos essenciais aos moradores de cidades menores.     

  

3. (Ufu 2019) A partir da década de 1970, surgiu uma nova forma de organização espacial da indústria, tanto em países 

desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos: os tecnopolos, também denominados no Brasil de Centros de Alta 

Tecnologia. 

 

A respeito da formação, da importância e da localização dos tecnopolos no Brasil é correto afirmar que  

a) esses estão em fase de implantação, visto que há necessidade de ampliar a rede de infraestrutura básica para que 

esses polos sejam conectados a todo o território nacional.     

b) existem dezenas de polos tecnológicos, criados por fatores de atração como, por exemplo, mão de obra barata e 

disponível à indústria.     

c) para a instalação de um tecnopolo, há necessidade de que a cidade apresente um forte setor industrial de base, que 

forneça matéria-prima abundante e um sólido mercado consumidor.     

d) esses concentram as atividades industriais de alta tecnologia como telecomunicação, aeroespacial, informática e 

biotecnologia em universidades e em centros de pesquisa e de desenvolvimento.     
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4. (Ufu 2019) A circulação atmosférica resulta da movimentação geral do ar, proporcionada pelo movimento de rotação 

da Terra e pela desigual distribuição de energia solar. É um movimento de grande escala, responsável pelo aquecimento 

da superfície terrestre. 

 

 

 

Considerando-se a circulação atmosférica terrestre, assinale a alternativa correta.  

a) Nas latitudes subtropicais, nos dois hemisférios, o ar seco explica a concentração de desertos, situados ao longo da 

latitude de 30 ,  devido à grande amplitude térmica anual que caracteriza essas regiões.    

b) Na latitude de 60 ,  em ambos os hemisférios, formam-se zonas de baixa pressão que atraem ventos provenientes 

das latitudes subtropicais, originando ventos de oeste.     

c) O encontro entre os ventos orientais e o ar frio originário dos polos produz a zona de convergência intertropical, de 

instabilidade climática, que se desloca de acordo com as estações do ano.     

d) Nas regiões polares, o ar frio e denso forma um centro de baixa pressão que é atraído para a zona de maior pressão 

das regiões tropicais, formando o fenômeno da friagem.     

  

5. (Ufu 2019) Composto por espécies muito utilizadas e exploradas pela indústria; estende-se por vasta região de terras 

baixas e pelas costas montanhosas da Europa, da Ásia e da América do Norte, de elevada amplitude térmica anual e por 

invernos longos e frios; abriga um número relativamente pequeno de espécies vegetais. 

 

O bioma descrito refere-se  

a) à Taiga ou Floresta Boreal.     

b) às Florestas Temperadas.     

c) às Estepes.     

d) à Tundra.     

  

6. (Ufu 2019) Escala é um dos elementos fundamentais da cartografia, pois representa a relação entre o tamanho 

original da área e o tamanho representado no mapa cartografado. 

 

Num mapa, cuja escala é de 1: 500.000  e a distância entre duas cidades é representada por 15 cm,  a distância real 

entre as duas cidades é de  
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a) 1.500 km.     

b) 225 km.     

c) 750 km.     

d) 75 km.     

  

7. (Ufu 2019) A transição de uma economia estatizada para uma economia de mercado nos países da Europa Centro-

Oriental gerou uma grave crise econômica, social e o fim do equilíbrio geopolítico estruturado pela Guerra Fria. Desde 

então, tornou-se necessária uma série de reformas econômicas com base no modelo neoliberal dominante no mundo 

pós-Guerra Fria. Tais medidas levaram, ao longo dos últimos anos, à queda da generalização da produção, do consumo 

e da renda familiar e, consequentemente, ao desemprego. Apesar disso, muitos desses países hoje fazem parte da União 

Europeia. 

 

A respeito do processo descrito e da inserção desses países na União Europeia, afirma-se que  

a) na Bósnia-Herzegovina, o fim da Guerra Fria promoveu vários conflitos, vitimou centenas de milhares de pessoas e 

gerou milhões de refugiados. Com a interferência de tropas da OTAN e com os Acordos de Dayton, a estabilidade 

econômica, política e social foi retomada e hoje o país compõe o bloco econômico europeu.    

b) Polônia, Hungria e República Tcheca apresentaram expressivos índices de crescimento econômico graças a uma base 

econômica mais sólida e a uma relativa homogeneidade cultural que os livraram de tensões étnicos-nacionalistas. Por 

isso, foram os primeiros do grupo a se candidatarem e a serem aceitos para integrar a União Europeia.     

c) o maior conflito étnico-nacionalista ocorrido na região foi o que resultou da desintegração da antiga Iugoslávia. O fim 

do regime socialista levou à separação das seis repúblicas que formaram o Estado Federal Iugoslavo. Contudo, o 

crescente desenvolvimento dos estados federados permitiu o ingresso dessas repúblicas na União Europeia.    

d) Bulgária, Eslováquia e Romênia estão entre os vários países da Europa Centro-Oriental em que se verificam tensões 

ligadas a minorias étnico-nacionais. Na Bulgária, a maioria envolvida é de origem turca; na Eslováquia e na Romênia, 

é de origem húngara. Os conflitos étnico-nacionalistas e o desejo de autonomia excluíram esses países da União 

Europeia.     

  

8. (Ufu 2019) “[...] é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao 

planeta é refletida diretamente de volta ao espaço ao atingir o topo da atmosfera terrestre – e parte é absorvida pelos 

oceanos e pela superfície da Terra [...]. Uma parcela desse calor é irradiada de volta ao espaço, mas é bloqueada pela 

presença de gases [...] que, apesar de deixarem passar a energia vinda do Sol (emitida em comprimentos de onda 

menores), são opacos à radiação terrestre, emitida em maiores comprimentos de onda. Essa diferença nos 

comprimentos de onda se deve às diferenças nas temperaturas do Sol e da superfície terrestre.” 

 
Ministério do Meio Ambiente. Disponível em http://www.mma.gov.br/informma/item/195. Acesso em 25.mar.2019. 

 

 

O processo descrito acima refere-se  

a) ao efeito estufa.     

b) ao aquecimento global.     

c) à camada de ozônio.     

d) à ilha de calor.     
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9. (Ufu 2019) Terceira maior economia mundial da atualidade, o Japão observou um processo de desaceleração 

econômica, acentuadamente na década de 1990. 

 

A principal causa desse processo deve-se  

 

a) à queda nas exportações dos produtos japoneses destinados a seus vizinhos asiáticos, aos Estados Unidos e à Europa.     

b) ao endividamento excessivo das famílias e das empresas, o que produziu um aumento artificial dos imóveis e de 

outros ativos no final de 1980.     

c) à concorrência tecnológica e industrial imposta por países como Vietnã, Malásia e Tailândia, que passaram a dominar 

o mercado consumidor europeu.     

d) ao crescimento demográfico excessivo e à falta de alimentos necessários à população crescente, aumentando a 

importação de gêneros agrícolas.     

  

10. (Ufu 2019) O conflito árabe-israelense e a questão da Palestina consistem num processo de caráter político, religioso, 

econômico e socioambiental. 

 

Considerando-se os recursos hídricos e a geopolítica local, é correto afirmar que,  

 

a) com a ocupação de territórios vizinhos, Israel teve acesso a novas fontes hídricas na Cisjordânia e no Rio Yarnuk, 

resolvendo o problema da falta de água.     

b) em todo o território original ocupado, a utilização da água subterrânea em Israel tem beneficiado os palestinos.    

c) para Israel, a água é um problema de segurança nacional e representa um dos maiores obstáculos para um acordo de 

paz com os palestinos.     

d) para os judeus, primeiros sionistas que chegaram à Palestina, a questão da água deixou de ter dimensão ideológica-

religiosa.     

  

11. (Ufu 2018) Os rios voadores são cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregadas de vapor de 

água, muitas vezes, acompanhados por nuvens e propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis produzem 

chuvas abundantes em grande parte do Brasil. 
Disponível em: <http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/> Acesso em: 18 de mar, 2017. (Adaptado). 

 

 

O fenômeno atmosférico exposto é formado pela  

a) invasão dos sistemas polares que conduzem o ar frio e úmido, originado da Patagônia para o interior do Brasil.    

b) ação dos ventos de Alísios, que retiram umidade da superfície dos oceanos e a conduzem em direção aos trópicos.    

c) água liberada pela Floresta Amazônica para a atmosfera em forma de vapor, e transportada pelas correntes de ar.    

d) ação orográfica da Serra do Mar, produzindo chuvas abundantes na maior parte do litoral brasileiro.    
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12. (Ufu 2018) Médias Térmicas Registradas 
 
 
 

Cidades Latitude Longitude Temperatura janeiro Temperatura julho 

Brasília-DF 15 46' 47"−   47 55' 47"−   Máx. 28  / Mín. 18  Máx. 26  / Mín. 12  

Ilhéus-BA 14 47' 20"−   39 02' 58"−   Máx. 30  / Mín. 24  Máx. 27  / Mín. 20  

 

Os fatores climáticos que contribuem para as diferentes amplitudes térmicas nas cidades apresentadas são  
 
a) massas de ar e altitude.    
b) latitude e vegetação.    
c) forma de relevo e correntes marinhas.    
d) continentalidade e maritimidade.    
  
13. (Ufu 2018) Evolução nas taxas (%)  de urbanização na s grandes regiões geográficas brasileira. 

 
Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2010 

Norte 27,75  31,49  37,38  45,13  51,65  59,05  69,83  76,43  73,53  

Nordeste 23,42  26,4  33,89  41,81 50,46  60,65  69,04  71,76  73,13  

Sudeste 39,42  47,55  57  72,68  82,81 88,02  90,52  92,03  92,95  

Sul 27,73  29,5  37,1 44,27  62,41  74,12  80,94  82,9  84,93  

Centro 

Oeste 

21,52  24,38  34,22  48,04  67,79  81,28  86,73  86,81 88,8  

Brasil 31,24  36,16  44,67  55,92  67,59  75,59  81,23  83,48  84,36  

 
IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 

42, 1979. 

 
 

De acordo com os dados apresentados, assinale a alternativa que NÃO se constitui como fator que convalida a evolução 

da urbanização nas regiões brasileiras.  

 

a) A região Norte, durante as décadas de 1940 a 1960, se manteve como a segunda região mais urbanizada do país. Esse 

feito só foi possível graças à instalação da Zona Franca de Manaus, que atraía uma grande leva de trabalhadores 

oriundos da zona rural.    

b) Por concentrar grande parte do parque industrial brasileiro, a Região Sudeste foi a primeira região a registrar um 

percentual superior de habitantes, vivendo nas áreas urbanas em detrimento da população rural.    

c) O predomínio de atividades agrícolas de cunho familiar na Região Sul foi um dos principais fatores responsáveis por 

sua lenta urbanização, como retratado na tabela até a década de 1970, pois limitava o número de trabalhadores 

dispostos a migrar para as áreas urbanas.    
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d) Dentre as regiões brasileiras, a Região Nordeste é a que apresentava em 2010 a menor taxa de urbanização. Além da 

migração para outras regiões, esse quadro é fruto, dentre outros fatores, do baixo desenvolvimento da grande 

maioria das cidades da região que tem dificuldade de atrair a população do campo.    

  

14. (Ufu 2018) A confusão fundiária na Amazônia é uma herança histórica. São quatro séculos de ocupação territorial 

desordenada. Uma das esperanças é o programa Terra Legal, lançado em 2009 pelo governo federal. Esse programa 

tinha como meta inicial entregar títulos de terra a 150 mil famílias de pequenos agricultores que ocuparam áreas 

públicas federais não destinadas a eles. 
Disponível em: <https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/10/o-bprograma-terralegalb-e-o-caos-fundiario-na-amazonia.html>. 

Acesso em: 23 de mar, 2017. (Adaptado) 

 

 

Esse grupo de famílias descrito no texto pode ser classificado como  

a) meeiros.    

b) grileiros.    

c) posseiros.    

d) parceiros.    

  

15. (Ufu 2018) A População Economicamente Ativa (PEA) brasileira está ficando mais velha e o número de jovens que 

ingressam na População em Idade Ativa (PIA) é cada vez menor, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do IBGE. Trata-se de movimento natural da economia, mas que trará consequências importantes para 

empresas. 
Disponível em: <https://www.lg.com.br/blog/envelhecimento-da-populacao-economicamente-ativa-impoedesafios-ao-mercado/>. Acesso em: 22 de mar, 2017. 

 

Esse cenário tende a proporcionar a médio e a longo prazo  

 

a) um menor crescimento da disponibilidade de mão de obra e a diminuição da oferta de profissionais capacitados.    

b) um achatamento salarial em todas as etapas de produção quando a mão de obra será gradativamente substituída 

pelas máquinas.    

c) uma redução nos custos da previdência social, nos gastos com saúde e, principalmente, com a educação.    

d) uma diminuição nos investimentos para capacitação profissional devido à redução da concorrência entre 

trabalhadores que procuram emprego.    

  

16. (Ufu 2018) De 1967 a 1973, o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem precedentes, 

decorrentes da política econômica, mas também de uma conjuntura econômica internacional muito favorável. Esse 

período (e por vezes de forma mais restrita nos anos 1968-1973) passou a ser conhecido como o do “milagre econômico 

brasileiro”. Infelizmente, o mês de outubro de 1973 marca o término desse período de crescimento. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro>. Acesso em: 23 de mar, 2017. (Adaptado) 

 

Um fator responsável pelo fim do milagre econômico apresentado foi  

 

a) a queda na exportação de produtos agrícolas brasileiros, principalmente, o café.    

b) o primeiro choque do petróleo e a consequente crise no mercado internacional.    

c) o aumento no valor das matérias-primas importadas pelo Brasil, com destaque para a bauxita.    

d) as sucessivas greves produzidas pelo movimento sindical, inviabilizando a produção para exportação.    
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17. (Ufu 2018) Vulcão Shinmoedake entra em erupção no Japão Fumaça é lançada a até 3 mil metros de altura. 

 

O vulcão Shinmoedake, localizado na ilha japonesa de Kyushu, está ativo e lança fumaça a até 3 mil metros de altura. A 

Agência Meteorológica do Japão está alertando as pessoas a ficarem longe da montanha de 1.421 metros e advertindo 

que grandes rochas podem ser cuspidas até uma distância de 3 quilômetros. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/vulcao-shinmoedake-entra-em-erupcao-no-japao.ghtml>. Acesso em: 14 de mar, 2017. 

 

A ocorrência no Japão do fenômeno geológico apresentado está relacionada principalmente à  

 

a) existência no seu território de áreas cratônicas.    

b) sua localização numa área de encontro de placas tectônicas.    

c) grande incidência de rochas magmáticas no interior do país.    

d) formação geológica antiga de suas ilhas.    

  

18. (Ufu 2018)   

 
 

A retirada da cobertura vegetal nos ambientes ilustrados na figura tende a produzir  

a) um crescimento do escoamento superficial.    

b) uma ampliação do processo de infiltração.    

c) um aumento do nível do lençol freático.    

d) uma redução do processo erosivo.    

  

19. (Ufu 2018) Tarifa sobre aço pode causar 'recessão profunda', alerta diretor-geral da OMC 

 

Em meio à tensão gerada pelo anúncio do presidente americano, Donald Trump, que pretende impor tarifas sobre as 

importações de aço e de alumínio nos EUA, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) disse que os 

estados-membros da entidade devem impedir "a queda dos primeiros dominós" de uma guerra comercial. Segundo o 

dirigente, a política de "olho por olho nos deixará todos cegos, e o mundo em depressão profunda". 

 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/tarifa-sobre-aco-pode-causar-recessao-profunda-alertadiretor-geral-da-omc-22457430>. Acesso em: 20 de 

mar, 2017. 
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A referida recessão comercial entre os países membros da OMC com o anúncio do aumento das tarifas sobre o aço e 

sobre o alumínio pelo governo americano se relaciona ao fato de que ela pode  

a) ampliar o comércio de mercadoria em todo o mundo a partir da redução do preço dos produtos com a instalação de 

uma guerra comercial.    

b) gerar uma diminuição no valor dos produtos comercializados entre os países membros, prejudicando o PIB desses 

países.    

c) desencadear um aumento de barreiras comerciais em todo o mundo, dificultando o comércio global.    

d) melhorar a relação comercial entre EUA e China, cujo comércio não envolve aço e alumínio.    

  

20. (Ufu 2018) Na década de 1990, durante seu mandato como ministro da fazenda e posteriormente presidente da 

república em dois pleitos consecutivos até 1º de janeiro de 2003, Fernando Henrique Cardoso implantou uma política 

que buscava, além da estabilidade econômica, uma maior aproximação do Brasil com o comércio internacional. Para 

muitos analistas, o alicerce dessa política foi edificado sobre as ideias do neoliberalismo. 

 

Pode ser considerado como uma das estratégias dessa política no Brasil  

 

a) a ampliação da participação do Estado no setor terciário.    

b) a privatização de empresas estatais pelo governo.    

c) o investimento maciço em infraestrutura de produção.    

d) a recuperação salarial da classe trabalhadora.    

  

21. (Ufu 2017) O vertiginoso processo de urbanização pelo qual passou o Brasil originou, em poucas décadas, uma 

complexa rede urbana, composta por metrópoles, cidades médias e milhares de pequenas cidades. Estes centros 

urbanos ordenam fluxos de pessoas, de mercadorias, de informação e de capitais no interior do território brasileiro, 

configurando uma complexa rede geográfica.  

 

De acordo com a hierarquia urbana apresentada pelo IBGE, é correto afirmar que:  

 

a) As cidades de Rio de Janeiro e Brasília, devido ao poder político e econômico nelas centralizados, são as metrópoles 

que conectam o Brasil aos centros urbanos globais.     

b) Os centros sub-regionais, formados por cidades médias, exercem forte influência regional e reúnem uma estrutura 

diversificada de comércio, serviços e indústrias.    

c) A cidade de São Paulo, a grande metrópole nacional, encontra-se no ápice da hierarquia, conectando a rede urbana 

brasileira à rede de metrópoles mundiais.     

d) As pequenas cidades, devido ao processo de interiorização promovido pela desconcentração industrial, são as que 

mais cresceram nas últimas décadas.     

  

22. (Ufu 2017) Pelo menos 269 pessoas morreram e 2 milhões foram afetadas por causa das chuvas registradas há quase 

um mês no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, disse o ministro do Interior, Rajnath Singh. As inundações são comuns 

na Índia durante o período geral de chuvas de monção entre julho e agosto.  

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/chuvas-na-india-deixam-mais-de-200-mortos-e-afeta-2-milhoes-de-pessoas.html> Acesso em: 29 de 

abr. 2017. (Adaptado).  
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O texto retrata um fenômeno meteorológico responsável pelas fortes chuvas. Esse fenômeno é causado pelo(a):   

 

a) ação dos ventos alísios, que invertem sua direção e intensidade durante o verão asiático.     

b) água do oceano Índico, cuja ação de correntes marinhas frias, favorece a formação de massas de ar carregadas de 

umidade.     

c) desenvolvimento de um corredor de nuvens de tempestade em direção ao Oceano Índico, causado pela Cordilheira 

do Himalaia.     

d) aparecimento sazonal de grandes diferenças térmicas entre o oceano Índico e o continente Asiático.     

  

23. (Ufu 2017)   

 

 

Segundo o pesquisador José Alberto Magno de Carvalho, que já foi presidente da Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais e da International Union for Scientific Study of the Population, não há razão de continuar discutindo a 

explosão demográfica global. “Antes, falava-se que a população chegaria rapidamente a 15 bilhões de pessoas, mas hoje 

sabemos que é provável que a estabilidade chegue antes e que não passemos de 10 bilhões."  

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/envelhecimento-da-populacao-mundial-preocupa-pesquisadores.html> Acesso em: 27 de abr. 2017. 

(Adaptado).  

 

É considerada uma causa desse cenário demográfico:  

a) O aumento da taxa de mortalidade.     

b) A redução da expectativa de vida.     

c) A diminuição da taxa de fecundidade.     

d) O incremento do crescimento vegetativo.    

  

24. (Ufu 2017) Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço 

geográfico, uma considerável mudança de qualidade, chegando-se, recentemente, à constituição de um meio geográfico 

a que podemos chamar de meio técnico-científico-informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também 

do mundo rural, tanto nos países avançados como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. É desse modo que 

se instala uma agricultura propriamente científica, responsável por mudanças profundas quanto à produção agrícola e 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

quanto à vida de relações.  

 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 11. ed. Rio de Janeiro, Record, 2004, p. 88.  

 

 

De acordo com a citação, é correto afirmar que:  

 

a) Na natureza global, as práticas agrícolas condizem com uma demanda extrema de comércio, em que o dinheiro passa 

a ser uma informação dispensável, pois as técnicas e o conhecimento sobrepõem-se ao capital.     

b) Os produtos são escolhidos segundo uma base mercantil, o que os subordina ao conhecimento científico e tecnológico 

generalizado pelo mundo, daí seu caráter globalizante.     

c) A produção agrícola tem referência mundial e recebe influência das mesmas leis que regem os outros aspectos da 

produção econômica, em que a competitividade leva a um aprofundamento da tendência à instalação de uma 

agricultura científica.     

d) As máquinas e os implementos industriais que foram incorporados à produção agrícola proporcionaram um elevado 

aumento da produtividade, tornando o campo independente da cidade.     

  

25. (Ufu 2017) É uma técnica de cultivo conservacionista em que o plantio é efetuado sem as etapas do preparo 

tradicional da aração e da gradagem. Nessa técnica, é necessário manter o solo sempre coberto por plantas em 

desenvolvimento e por resíduos vegetais. Essa cobertura tem por finalidade proteger o solo do impacto direto das gotas 

de chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica.  

 
Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_72_59200523355.html> Acesso em: 27 de abr. 2017.  

 

A técnica de cultivo apresentada é classificada como:  

a) Plantio convencional     

b) Plantio direto     

c) Rotação de cultura    

d) Pousio agrícola     

  

26. (Ufu 2017) O setor produtivo é constituído por uma rede de interdependências ampliadas pela constituição de 

comunidades político-econômicas e mercados comuns.  

 

A esse respeito, leia as seguintes afirmativas.  

 

I. Uma das diferenças entre a empresa multinacional e a empresa global é resultado da mudança do conceito de 

autonomia operacional, está devendo ser subordinada a uma estratégia de conjunto, adaptada às novas condições 

comerciais.  

II. Alianças empresariais de grandes dimensões organizam os mercados e os circuitos de produção, de modo a se 

beneficiar de economias de escala, escolher as melhores implantações, aproveitar as especializações produtivas das 

empresas associadas e, assim, reduzir os custos de produção.  

III. A criação de empresas-rede torna-se uma tendência e uma necessidade, resultantes de combinações entre o 

imperativo da integração e o imperativo da globalização. As empresas globais funcionam em redes, desenvolvendo 

ramificações e interdependências globais.  

IV. As redes constituídas no território são tributárias de informações, cuja importância na produção aumenta 

significativamente. Como a globalidade da empresa relaciona-se com a participação dos serviços em suas atividades, 

empresas ligadas à informação são as que se globalizam com mais intensidade.  
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Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas I, II e IV são corretas.     

b) Apenas II e III e IV são corretas.     

c) I, II, III e IV são corretas.     

d) Apenas I e III são corretas.     

  

27. (Ufu 2017) Foram necessários apenas 40  anos para que o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, na Ásia 

Central, secasse. O que antes eram 60  mil quilômetros quadrados de água, com profundidade de 40 m  em alguns 

locais, evaporou. Agora, resta apenas 10%  do lago.  
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150226_mar_aral_gch_lab> Acesso em: 24 de abr. 2017.  

 

Um fator responsável pela alteração ambiental apresentada foi  

  

a) o aumento significativo da evaporação da água do lago causado pelo aquecimento global.     

b) a destinação da água do lago em vultosos volumes para produção de energia hidrelétrica.     

c) o bombeamento descontrolado da água do lago para o abastecimento urbano.     

d) a utilização em grande escala da água dos rios que abasteciam o lago para irrigação agrícola.     

  

28. (Ufu 2016)   

 

 

Observe os cartogramas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta o fator ou condição geográfica considerada 

como principal responsável pela baixa infestação por Aedes Aegypti e risco de ocorrência da dengue e outras doenças 

transmitidas por esse mosquito na porção Sul do Brasil.  

 

a) As características climáticas da região.    

b) As ações de controle vetorial empregadas.    

c) As melhores condições de moradia local.    

d) Os maiores investimentos de combate ao mosquito.    
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29. (Ufu 2016) Petróleo Brasileiro S.A. ou simplesmente Petrobras é uma empresa de capital aberto (Sociedade 

Anônima), cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil (União). É, portanto, uma empresa estatal de economia mista. 
Disponível em: <http://planejamento.gov.br/editoria.asp?p=imprensa&ler=t5851> Acesso em: 10 de jan. 2016.  

 

A empresa apresentada é responsável, entre outras atribuições no Brasil, pela  

 

a) distribuição e comercialização de petróleo e seus derivados.    

b) determinação do preço final da venda dos combustíveis.    

c) prospecção e transporte de hidrocarbonetos fluidos e sólidos.    

d) importação de gás combustível e petróleo.    

  

30. (Ufu 2016) Corredor de Exportação bate recorde de movimentação mensal em Paranaguá 

 

Acompanhando o recorde brasileiro nas exportações de soja, o Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá também 

fechou o mês de junho de 2015 com movimentação histórica de graneis. Balanço divulgado pela Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) aponta que o fluxo total de grãos no mês totalizou 1,92  milhões de toneladas. 

A marca é 5,9%  superior ao desempenho anterior, de 1,81  milhões de toneladas escoadas em maio de 2011. 

 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/logistica/corredor-de-exportacao-bate-recorde-de-movimentacao-mensal-em-paranagua-

cal9zmjc1psknnr4uuanuohih> Acesso em: 14 de jan. 2016. 

 

Os portos são uma parte integrante desse complexo, definido como um  

 

a) aparato de incentivos fiscais voltados à ampliação da produção destinada ao abastecimento do mercado 

internacional.    

b) conjunto de infraestruturas criadas pelo agronegócio com a finalidade de facilitar o escoamento de gêneros agrícolas 

para outros países.    

c) sistema integrado de transporte e armazenagem destinado, principalmente, ao escoamento de produtos para o 

mercado externo.    

d) programa de estímulo à produção de produtos primários locais com alto valor agregado e voltado para a exportação.    

  

31. (Ufu 2016) Com 317  anos, o distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana, tinha história. O vilarejo de 

600  habitantes fez parte da rota da Estrada Real no século XVII e abrigava igrejas e monumentos de relevância cultural. 

Em 5 de novembro, em apenas onze minutos, um tsunami de 62  milhões de metros cúbicos de lama aniquilou Bento 

Rodrigues. A onda devastou outros sete distritos de Mariana e contaminou os rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce. 

O destino final da lama é o mar do Espírito Santo, onde o Rio Doce tem sua foz. O que causou a tragédia foi o rompimento 

de uma das barragens no complexo de Alegria, da mineradora Samarco. 

 
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/para-que-nao-se-repita/> Acesso em: 7 de jan. 2016. 

 

A barragem rompida em Mariana continha rejeito, o resíduo resultante da mineração de ferro, responsável por 

desencadear os seguintes impactos ambientais, EXCETO:  

 

a) Acúmulo de sedimentos na calha fluvial.    

b) Alterações nos padrões de qualidade da água.    

c) Mortandade de animais, terrestres e aquáticos.    

d) Diminuição da vazão anual do rio.    
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 32. (Ufu 2016) Ao contrário das vagas (ondas) e marés cujos efeitos muitas vezes espetaculares não fazem senão 

transporte de águas a pequenas distâncias, os oceanos são o centro de movimentos permanentes, podendo arrastar as 

partículas líquidas muito longe do seu local de origem: são as correntes marinhas. Com velocidades fracas, sua influência 

é considerável tanto para a navegação como para a economia geral dos mares e para o clima. 

 
Disponível em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/GEOGRAFIA/Artigos/correntes_marinhas.pdf> Acesso em: 20 de jan. 

2016. 

Considerando o fenômeno geográfico apresentado, sua influência no clima ocorre pela contribuição direta à  

 

a) geração dos ventos alísios.    

b) distribuição do calor no planeta.    

c) ampliação dos desertos tropicais.    

d) formação de tornados na atmosfera.    

  

33. (Ufu 2016) Mapa é a representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, 

culturais e artificiais de uma área tomada na superfície de uma Figura planetária, delimitada por elementos físicos, 

político-administrativos, destinada aos mais variados usos, temáticos, culturais e ilustrativos. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/representacao.html> Acesso em: 23 de jan. 2016. 

 

Em qual das escalas apresentadas é possível obter um melhor nível de detalhamento dos aspectos geográficos expostos 

em um mapa?  

a) 1: 120 km.     

b) 1: 100.000 m.     

c) 1: 150.000.000 cm.     

d) 1:1.900 hm.     

  

34. (Ufu 2016)   
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O mundo nunca teve tanta gente morando fora do país de origem. A ONU (Organização das Nações Unidas) avalia que 

existem atualmente 160  milhões de migrantes, pessoas vivendo fora do seu país [...]. 
Disponível em: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150529_finde_migracion_graficos_vj_aw> 

<http://www.bbc.com/portuguese/especial/migrantes/migrantes.shtml> Acesso em: 5 de fev. 2016.  

 

Excetuando-se os casos de guerras e (ou) perseguições políticas, a dinâmica populacional descrita tem como origem 

predominante as nações  

a) cuja economia é incapaz de absorver a força de trabalho.    

b) que passaram por grandes catástrofes naturais.    

c) cujo crescimento populacional é descontrolado.    

d) que possuem baixa produção agrícola.    

  

35. (Ufu 2016) Uma definição de favela não deve ser construída em torno do que ela não possui em relação ao modelo 

dominante da cidade. Pelo contrário, as favelas devem ser reconhecidas em suas especificidades socioterritorial e 

servirem de referência para a elaboração de políticas apropriadas a estes territórios. 
Disponível em: <http://www. O que é favela, afinal? / organizador: Jailson de Souza e Silva. – Rio de Janeiro: Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, 2009. > 

Acesso em: 18 de jan. 2016. 

 

 

O território apresentado é caracterizado, em parte ou em sua totalidade, pelas seguintes referências, EXCETO:  

 

a) Ocupação marcada pela alta densidade de habitações com grau de soberania do Estado superior à média do conjunto 

da cidade.    

b) Forte estigmatização socioespacial, especialmente inferida por moradores de outras partes da cidade.    

c) Edificações predominantes caracterizadas pela autoconstrução que não se ordena pelos parâmetros definidos pelo 

Estado.    

d) Insuficiência histórica de investimentos do Estado e do mercado formal, principalmente imobiliário, financeiro e de 

serviços.    

  

36. (Ufu 2016) Países mais ricos da Europa ajudam os agricultores com R$ 326  bilhões por ano. 

Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciou uma rodada de negociações para facilitar o comércio internacional e 

estimular o aumento da produção agrícola, mas nenhum acordo importante foi firmado. Uma das principais fontes de 

discórdia é a ajuda que os países ricos dão a seus agricultores – os chamados subsídios agrícolas. 

 
Fonte: <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL449953-9356,00-

VEJA+COMO+OS+SUBSIDIOS+DOS+PAISES+RICOS+AFETAM+O+MERCADO+DE+ALIMENTOS.html> Acesso em: 8 de jan. 2016. 

 

A prática econômica exposta é considerada um entrave nas negociações organizadas pela OMC, porque  

 

a) inviabiliza a agricultura de subsistência.    

b) inflaciona o preço dos produtos no mercado internacional.    

c) eleva a produção de commodities nos países emergentes.    

d) torna desigual a competição pelos mercados.    

  

37. (Ufu 2016) Governo cubano lançará internet de banda larga em dois bairros de Havana 

 

O governo cubano anunciou na noite deste domingo (31/01/2016) que está lançando um serviço de internet de banda 

larga em dois bairros de Havana como parte de um projeto piloto que visa levar às casas o acesso à rede. [...]. O acesso 
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público à internet por banda larga só começou em Cuba no ano passado, com a abertura de pontos de wi-fi públicos 

que custam US$ 2  por hora. O valor equivale a cerca de um décimo do salário médio mensal em Cuba. 

 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/02/1735959-governo-cubano-lancara-internet-de-banda-larga-em-dois-bairros-de-havana.shtml> 

Acesso em: 12 de jan. 2016. 

 

O atraso na expansão da tecnologia de banda larga em Havana tem como causa principal o(a)  

 

a) rígido controle estatal sobre os meios de comunicação, que impõe restrições em relação ao acesso aos serviços não 

controlados pelo governo.    

b) embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que gera dificuldades na criação de tecnologias de comunicação 

pelos cubanos.    

c) desinteresse de empresas de comunicação localizadas fora de Cuba, em expandir suas atividades na Ilha.    

d) falta de mercado consumidor para esse produto, causada por aspectos financeiros e culturais.    

  

38. (Ufu 2015) O território brasileiro [...] comporta um mostruário bastante completo das principais paisagens e 

ecologias do mundo Tropical [...]. Até o momento foram reconhecidos seis grandes domínios paisagísticos e 

macroecológicos em nosso país.  
AZIZ N. AB’SABER. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 10.  

 

Com relação aos domínios paisagísticos e macroecológicos do Brasil, referenciados no texto, é correto afirmar que, na 

região  

 

a) dos mares de morro, o relevo é formado por planaltos e maior altitude, o clima é do tipo subtropical e a vegetação é 

do tipo mista, com predomínio da floresta subtropical.    

b) da Amazônia, o relevo é formado por planícies e planaltos, o clima é do tipo quente e úmido, com chuvas abundantes 

e concentradas em alguns meses do ano, e a vegetação é densa.    

c) das Araucárias, o relevo é formado por planaltos e chapadas, o clima é bem definido, com chuvas bem distribuídas o 

ano todo, e a vegetação típica e remanescente é composta por árvores de médio porte.    

d) da caatinga, o relevo é formado por depressões e planaltos, o clima é do tipo semiárido, com chuvas concentradas 

em alguns meses do ano, e predomínio da vegetação espinhosa.    

  

39. (Ufu 2015)   
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Considere a figura e assinale a quadrícula de curvas de nível que se adéqua à paisagem exposta.  

a)     

b)     

c)     

d)     

  

40. (Ufu 2015) O intenso processo de imigração no Brasil, principalmente entre a segunda metade do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, deixou fortes marcas de mestiçagem e hibridismo cultural, constituindo um importante 

fator na demografia, cultura, economia e educação deste país.  
Fonte: <https://centraldefavoritos.wordpress.com/2014/04/14/politicas-de-colonizacao-migracao-imigracao-e-emigracao-no-brasil-nos-seculos-xix-e-xx/> Acesso 

em: 25 de fev.2015.  

O processo de imigração retratado teve como principal atrativo a  

 

a) necessidade de mão de obra na atividade mineradora.    

b) oferta de postos de trabalho nas lavouras.    

c) facilidade de ocupação de terras devolutas da União.    

d) abertura de vagas para trabalho no setor de comércio e serviços.    
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41. (Ufu 2015) A Crise de 1929 atingiu em cheio a economia do Brasil, muito dependente das exportaçőes de um único 

produto, o café. Mas, mais do que gerar dificuldades econômicas, o crash que completa 86 anos em 2015 provocou na 

época uma mudança no foco de poder no país acabando com um pacto político interno que já durava mais de trinta 

anos.  
Disponível em: <http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=27265> Acesso em: 20 de fev. 2015.  

 

Perante a situação descrita, o Brasil implanta a partir de 1930 uma política de incentivo à 

 

a) produção de bens intermediário.    

b) importação de produtos manufaturados.    

c) diversificação da produção agrícola.    

d) atração de capital estrangeiro.    

  

42. (Ufu 2015) A agricultura tem grande importância na economia brasileira. Além de gerar empregos e fornecer 

alimentos, é fonte de matérias-primas industriais e geradoras de receitas obtidas com as exportações.  

 

Sobre a agricultura brasileira assinale a alternativa INCORRETA.  

 

a) As práticas agrícolas adotadas desencadearam uma série de problemas ambientais, como a exaustão do solo, a 

proliferação de pragas e a poluição das águas.    

b) A agropecuária moderna convive, lado a lado, com áreas de práticas seculares de produção, como ocorre, por 

exemplo, no Centro-Sul do país.    

c) A estrutura fundiária brasileira caracteriza-se pelo predomínio de pequenas propriedades muito produtivas que 

utilizam pouca mão de obra.    

d) O modelo de desenvolvimento agrícola, adotado em boa parte do país, tem elevado a ocupação de áreas cada vez 

maiores, com lavouras monoculturas e pastagens.    

  

43. (Ufu 2015) No Brasil encontramos grandes depósitos importantes de minérios. Parte destes minerais encontrados 

são metálicos e estão presente em 4% do território brasileiro. O que poucos sabem é que os minerais metálicos não são 

renováveis, ou seja, a natureza não repõe.  
Disponível em: <http://www.citra.com.br/minerais-metalicos-no-brasil/> 

Acesso em: 14 de fev. 2015  

 

A ocorrência, no território brasileiro, do recurso natural apresentado está relacionada  

 

a) à antiguidade de sua estrutura geológica associada a afloramentos cristalinos.    

b) à formação de bacias sedimentares acompanhada de processos erosivos.    

c) à geração de dobramentos modernos seguida de intemperismo físico.    

d) aos processos tectônicos da era cenozoica coligada a formação de rochas metamórficas.    

  

44. (Ufu 2015) A economia mundial passa por um momento de mudança relevante, com início de um ciclo de 

fortalecimento do dólar "longo e persistente", avalia Affonso Celso Pastore, economista e ex-presidente do Banco 

Central (BC). "Estamos assistindo ao começo do ciclo de valorização do dólar. A depreciação aqui (no Brasil) vai ter que 

ser maior, é uma valorização do dólar em relação a todo mundo", afirmou durante o 1º Seminário de Política Monetária, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), no Rio.  

 
Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/03/12/ internas_economia,565885/pastore-avalia-que-economia-mundial-

passa-por-fortalecimento-persistente-do-dolar.shtml> Acesso em: 20 de mar. 2015.  
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Para o Brasil, o cenário econômico exposto implica o (a)  

 

a) aumento nos preços de equipamentos eletrônicos e bens duráveis.    

b) queda nas exportações de mercadorias produzidas internamente.    

c) crescimento do fluxo de turistas brasileiros para fora do país.    

d) ampliação na entrada de capital especulativo nas bolsas de valores brasileiras.    

  

45. (Ufu 2015) Solo do sudoeste gaúcho sofre processo de arenização 

 

Jean Ramos, de 27 anos, nasceu e foi criado no pampa. É um homem simples como todos os moradores da localidade 

de Jacaquá, única região do interior do município de Alegrete. De pé sobre uma pedra, Jean vê se estender a seus pés 

uma paisagem insólita: em vez dos infindáveis campos e lavouras característicos do lugar, uma mancha de areia de 83 

hectares, equivalente a cerca de 111 campos de futebol, que avança sobre os quintais das casas.  

 
Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/2430_AREIA+AMEACA+O+PAMPA> (Adaptado) Acesso em: 12 de fev. 2015.  

 

O processo de arenização na área descrita tem se intensificado em decorrência da  

 

a) mudança climática e a diminuição das chuvas.    

b) superexploração agrícola e a pecuária extensiva.    

c) laterização do solo e a ação do vento.    

d) monocultura da cana-de-açúcar e a geração do vinhoto.    

  

46. (Ufu 2015) Provavelmente, no século XXI, as guerras que acontecerem no Oriente Médio estarão mais relacionadas 

à água do que ao petróleo. Essa advertência, que soaria descabida na década de 1970, parece cada vez mais concreta.  

 
OLIC, Nelson B.. Conflitos no mundo. São Paulo: Moderna, 2000, p. 42.  

Sobre a questão tratada no texto, é INCORRETO afirmar que:  

 

a) O elevado crescimento demográfico na região do Oriente Médio tem gerado demandas crescentes por água.    

b) Do ponto de vista natural, a água no Oriente Médio é escassa devido à sua localização em região de climas desérticos.    

c) No que diz respeito à utilização dos recursos hídricos comuns, os desacordos entre países constitui um grave problema 

que pode gerar conflitos.    

d) O problema de água na região é consequência da contaminação dos recursos hídricos por produtos químicos 

utilizados na agricultura.    

 

  

47. (Ufu 2015) Durante quase 50 anos, a União Soviética foi o único país a fazer frente ao poder econômico e militar dos 

Estados Unidos. Mesmo com o seu esfacelamento territorial e político, no início da década de 1990, a Rússia ainda 

preserva parte do seu antigo poder.  

 

Considerando o texto e os principais desafios enfrentados pela Rússia e a região onde ela está localizada, é correto 

afirmar que  

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

a) o intenso processo migratório entre a Rússia e as repúblicas autônomas é considerado de grande importância para a 

economia local e tem promovido a unificação regional.    

b) grande parte das indústrias da Rússia continua voltada à produção de armamentos e veículos militares, o que a torna 

a maior fornecedora de material bélico no mundo.    

c) a Rússia mantém a unidade territorial devido às melhorias nas condições socioeconômicas da população e ao aumento 

da renda per capita nas repúblicas autônomas.    

d) a Rússia, na atualidade, pode ser considerada um dos países com maior diversidade de etnias convivendo em seu 

território e é o principal centro de poder político e militar na região.    

  

48. (Ufu 2012) O grupo que mais resistiu à delimitação é o de grandes produtores de arroz. São oito fazendas que 

ocupam cerca de 15 mil hectares, ou aproximadamente 1% da área da Raposa Serra do Sol. Segundo o governo de 

Roraima, a produção dessas fazendas corresponde a 6% da economia do Estado. O líder dos fazendeiros é [...] o prefeito 

de Pacaraíma e dono da fazenda Depósito, a maior da região. Segundo a Funai, esses fazendeiros chegaram na região 

depois de 1992, época do estudo antropológico. 

 
Disponível em: http://www.estadao.com.br/especiais/a-disputa-pela-raposa-serra-do-sol/17895.htm. Acesso em: junho de 2012. (fragmento). 

 

Na demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e da reserva com a mesma denominação no estado de Roraima, 

os rizicultores fizeram grande oposição ao processo de delimitação, pelo fato de produzirem arroz nessa área desde a 

década de 1990. 

No ambiente amazônico, como o que é retratado no texto, a produção agrícola, especialmente do arroz, ocorre devido 

a condições físico-naturais presentes no relevo  

 

a) aplainado, de solos rasos (litossolos) e com alto PH, típicos de ambiente de florestas latifoliadas e duas estações bem 

definidas: verão chuvoso (junho a setembro) e inverno seco (dezembro a março).    

b) ondulado (acidentado), formado por elevações que podem variar a 600 a 2.000m de altitude, solos profundos 

(latossolos) e com baixo PH, típicos de ambiente de campos-cerrados e duas estações bem definidas: verão chuvoso 

(junho a setembro) e inverno seco (dezembro a março).    

c) aplainado, de solos profundos (latossolos) e com baixo PH, típicos de ambiente de campos-cerrados e duas estações 

bem definidas: verão chuvoso (junho a setembro) e inverno seco (dezembro a março).    

d) ondulado, de solos rasos (litossolos) e com baixo PH, típicos de ambiente de florestas latifoliadas e duas estações bem 

definidas: verão chuvoso (dezembro a março) e inverno seco (junho a setembro).    

  

49. (Ufu 2012) Favela é o termo usado para designar um fenômeno urbano definido pelas Nações Unidas, por meio de 

UM-HABITAT, como áreas que abrigam habitações precárias, desprovidas de regularização e serviços públicos. 
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/brasil/favela.htm> Acesso em: junho de 2012. (fragmento). 

Morar e viver nos grandes centros urbanos do Brasil cada vez mais se torna um assunto relacionado à renda da terra 

urbana e ao local de moradia. Nesse contexto, as favelas  

 

a) ocupam, nos grandes centros urbanos, áreas muito valorizadas, dotadas de infraestrutura básica e, por isso, são alvo 

do interesse de especuladores imobiliários.    

b) mesmo ocupando áreas de terceiros ou públicas, têm, por lei, de ser providas, pela administração municipal, com 

infraestrutura básica, o que geralmente não ocorre, uma vez que essas áreas não atendem a interesses políticos.    

c) apesar de todos os problemas enfrentados, constituem, para seus moradores, a única forma de sobreviver, mesmo 

que em condições precárias, o que interfere diretamente em sua qualidade de vida.    

d) acentuaram-se a partir da década de 1950, devido, sobretudo, ao modelo político-econômico, ao processo de 

industrialização e à urbanização do país.    



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 50. (Ufu 2012) A modernização da agricultura brasileira iniciou-se na década de 1950 e intensificou-se na década 

seguinte com a implantação do setor industrial voltado para a produção de equipamentos e insumos para a agricultura.  
Disponível em: <http://www.cptl.ufms.br/revista-geo/jodenir.pdf>. Acesso em: junho de 2012. (adaptado). 

 

Vários fatores contribuíram para a modernização agrícola brasileira, que também provocou uma série de consequências, 

como  

a) a substituição dos trabalhadores rurais pelo uso intensivo de equipamentos e técnicas revolucionárias na produção, 

que tornaram o produtor independente dos fatores ambientais e dependente da indústria agrícola.    

b) a ampliação dos impactos ambientais, sobretudo causados pelo uso de produtos tóxicos sem os cuidados necessários, 

embora a utilização de agrotóxicos tenha possibilitado o aumento da produção de alimentos, destinados, 

principalmente, ao abastecimento interno.    

c) a necessidade de contratação da mão de obra cada vez mais qualificada, que reduziu drasticamente o lucro dos 

produtores rurais, pois os salários pagos a estes novos trabalhadores eram bem superiores aos salários pagos aos 

trabalhadores não qualificados que foram dispensados.    

d) a grande concentração de terras nas mãos de poucos produtores, o que tem gerado imensos conflitos no campo, 

buscando a Reforma Agrária como uma forma de democratizar o acesso à terra.    

  

51. (Ufu 2012)   

 

 

Sobre a questão do lixo urbano, a análise da charge indica que, no Brasil,  

 

a) o crescimento econômico vivenciado nos últimos anos tem repercutido na inclusão de mais pessoas na classe média. 

o que incrementa a produção de mais lixo.    

b) o modelo de consumo adotado vem provocando o aumento contínuo e exagerado na quantidade de lixo produzido.    

c) a reciclagem tem sido uma alternativa sustentável e valorizada para diminuir a quantidade de lixo produzido.    

d) o lixo urbano, em sua maioria, está sendo reaproveitado ou vendido para empresas de reciclagem.    

  

52. (Ufu 2012) A Terra é inclinada em relação ao plano da sua órbita ao redor do Sol e no seu próprio eixo. Essa 

inclinação, somada ao movimento de translação, é responsável pela formação das estações do ano, como demonstra a 

figura abaixo. 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 

 

A análise da figura indica que, entre os dias  

 

a) 21 e 22 de dezembro, como o hemisfério sul está recebendo os raios solares perpendicularmente ao Trópico de 

Capricórnio, e o centro do hemisfério está voltado para o Sol, a estação do ano que ocorre no hemisfério sul é o 

inverno.    

b) 21 e 22 de junho, ocorre o solstício de verão no hemisfério sul e, no hemisfério norte, o solstício de inverno.    

c) 21 e 22 de março, os raios solares incidem sobre a superfície da Terra perpendicularmente ao Equador, quando se 

inicia a primavera ou o outono, ou seja, ocorre concomitantemente o equinócio no hemisfério norte e sul.    

d) 22 e 23 de setembro, ocorre o equinócio de primavera no hemisfério norte e, no hemisfério sul, o equinócio de 

outono.    

  

53. (Ufu 2012) Para a prática da ciência cartográfica é de fundamental importância a utilização de recursos técnicos, e 

o principal deles é a projeção cartográfica. A projeção cartográfica é definida como um traçado sistemático de linhas 

numa superfície plana, destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de 

parte dela, sendo a base para a construção dos mapas. A representação da superfície terrestre em mapas nunca será 

isenta de distorções. Nesse sentido, as projeções cartográficas são desenvolvidas para minimizarem as imperfeições dos 

mapas e proporcionarem maior rigor científico à cartografia. 

 
Disponível em: < http://www.brasilescola.com/geografia/projecoes-cartograficas.htm>. Acesso em: junho de 2012. (fragmento). 

 

A primeira carta produzida sobre bases científicas da astronomia e da trigonometria foi criada por Gerardus Mercator 

e, não fugindo à regra, não está isenta de distorções, tais como:  

 

a) As áreas aumentam na proporção direta da latitude; a escala não é fixa, ficando as distâncias distorcidas entre as 

áreas; há desproporção de áreas, apesar de os rumos serem corretos; a carta reforça o Eurocentrismo, ou seja, coloca 

a Europa no centro do mundo.    

b) A região temperada aparece sem deformações; fora da faixa temperada, porém, as áreas aparecem bastante 

deformadas; contudo, os rumos são corretos; a carta reforça o Eurocentrismo, ou seja, coloca a Europa no centro do 

mundo.    



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

c) As linhas retas, em qualquer direção, representam a distância mais curta entre dois pontos; as áreas são mantidas na 

sua real proporção, permitindo comparar fenômenos que se distribuem por área; os rumos são corretos; a carta 

reforça o Eurocentrismo, ou seja, coloca a Europa no centro do mundo.    

d) As áreas são deformadas e também os contornos; não tem utilidade técnica, apenas ilustrativa, sendo muito usada 

como mapa escolar; os rumos são corretos; a carta reforça o Eurocentrismo, ou seja, coloca a Europa no centro do 

mundo.    

  

54. (Ufu 2012) Observe o gráfico a seguir. 

 

 

 

De acordo com o gráfico, verifica-se que a produção industrial ocorre de forma desigual no planeta, pois tende a se 

localizar em países que apresentam  

a) abundância de matéria-prima e energia, que são os fatores fundamentais para a concentração e a centralização de 

atividades industriais, sobretudo aquelas consideradas de alta tecnologia.    

b) o modo de produção capitalista como ordenamento social, político e econômico exclusivo, sendo promotor de 

processos industriais com significativa automação e pouco dependente de mão de obra especializada.    

c) alto índice de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), baixa taxa de natalidade e fecundidade, alta expectativa de 

vida, grande mercado consumidor e sistema viário eficiente.    

d) condições políticas favoráveis aos empreendimentos e um expressivo contingente populacional, responsável por 

consumir parte da produção industrial e fornecer mão de obra necessária para a atividade produtiva.    

  

55. (Ufu 2012) O desenvolvimento científico e tecnológico vem possibilitando, nos últimos anos, o aumento de 

confiabilidade no tráfego de informações entre pessoas, corporações e governo em todo o mundo. Os satélites artificiais, 

a telefonia e a informática são os principais exemplos desse desenvolvimento. 

Em termos econômicos, esse desenvolvimento é importante porque  

 

a) o incremento tecnológico está sendo lucrativo, principalmente para os países em desenvolvimento, como o Brasil, 

que consegue atrair para o seu território a instalação de empresas de alta tecnologia, causando sérios prejuízos 

financeiros aos países sedes.    

b) o avanço tecnológico possibilitou a criação do “dinheiro eletrônico” e do “mercado computadorizado”, que funciona 

24 horas por dia, movimentando bilhões de dólares no mercado nacional e internacional.    



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

c) o volume de negócios feitos tem crescido de forma significativa em todo planeta, sendo mais lucrativo para as nações 

menos desenvolvidas que tinham dificuldades para divulgar e comercializar seus produtos.    

d) o comércio virtual, considerado o de maior crescimento nos últimos anos no mundo, atualmente vem sendo a forma 

mais utilizada de compra de produtos que circulam entre países e entre regiões de países capitalistas.    

  

56. (Ufu 2012) O peso econômico dos BRICS é certamente considerável. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos quatro 

países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade de poder de compra, o PIB dos BRICS já supera hoje 

o dos EUA ou o da União Europeia. Para dar uma ideia do ritmo de crescimento desses países, em 2003, os BRICs 

respondiam por 9% do PIB mundial e, em 2009, esse valor aumentou para 14%. Em 2010, o PIB conjunto dos cinco países 

(incluindo a África do Sul) totalizou US$11 trilhões ou 18% da economia mundial. Considerando o PIB pela paridade de 

poder de compra, esse índice é ainda maior: US$19 trilhões ou 25%. 
Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos-inter-regionais/agrupamentobrics>. Acesso em: junho de 2012. (fragmento). 

 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países de “economia emergente” que formam o grupo BRICS. Este 

agrupamento de países representa um bloco político-econômico  

 

a) formal, constituído por países com interesses e papéis semelhantes na Organização Mundial do Comércio, integrantes 

de uma contemporânea regionalização globalizada.    

b) informal, composto por países com interesses e papéis semelhantes na nova ordem mundial, integrantes de uma 

contemporânea regionalização globalizada.    

c) informal, constituído por países do G8 e com interesses e papéis conflitantes na nova ordem mundial, integrantes de 

uma contemporânea regionalização globalizada.    

d) formal, composto por países com interesses e papéis semelhantes no Conselho de Segurança da ONU, integrantes de 

uma contemporânea regionalização globalizada.    

  

57. (Ufu 2012) Em dezembro de 2010, um jovem tunisiano desempregado ateou fogo ao próprio corpo como 

manifestação contra as condições de vida em seu país. Protestos se espalharam pela Tunísia, levando o presidente Zine 

el-Abdine Ben Ali a fugir para a Arábia Saudita apenas dez dias depois. Ben Ali estava no poder desde novembro de 1987. 

 
Disponível em: <http://topicos.estadao.com.br/primavera-arabe>. Acesso em: junho de 2012. (fragmento) 

 

O ato desesperado que terminou com a própria morte do jovem tunisiano teria sido o pontapé inicial do que viria a ser 

chamado mais tarde de Primavera Árabe, a qual se caracterizou por ser  

 

a) um movimento revolucionário pró-democracia restrito às nações que fazem parte do “Mundo Árabe” desde 2010.    

b) um conjunto de manifestações que resultaram, a partir de 2010, na derrubada dos chefes de Estado da Tunísia, Argélia 

e Sudão, países localizados no norte da África.    

c) uma onda de manifestações e protestos pró-democracia que vêm ocorrendo no Oriente Médio e no Norte da África 

desde dezembro de 2010.    

d) um levante revolucionário de cunho político-religioso que objetiva retirar do poder os chefes de Estado ditadores que 

não cumprem a Lei Islâmica.    

  

58. (Ufu 2011) O território brasileiro é formado, basicamente, por duas unidades geológicas: os escudos cristalinos e as 

bacias sedimentares, cuja ação dos agentes modeladores deu origem a três formas básicas de relevo denominados de 

planaltos, planícies e depressões. 

 

Sobre a estrutura geológica e modelado brasileiro, assinale a alternativa correta.  



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

a) As planícies, ao contrário dos planaltos, são áreas onde predominam os processos de sedimentação sobre a erosão, 

sendo o acúmulo de sedimentos realizado pela ação da água dos rios, mares ou lagos. São exemplos no Brasil a 

Planície do Rio Amazonas e as Planícies e Tabuleiros Litorâneos.    

b) Os planaltos são áreas onde predominam os processos de erosão sobre a deposição de sedimentos, podendo ser 

classificados em planaltos cristalino e sedimentar como os Planaltos Residuais Norte Amazônico e os Planaltos e 

Chapadas da Bacia do Paraná.    

c) Nas depressões caracterizadas por serem áreas baixas, circundadas por regiões de relevo mais elevado, onde 

predomina o processo de sedimentação, como nas planícies, causado pelo desgaste do relevo no entorno.    

d) O relevo brasileiro, na classificação de Jurandir Ross, é constituído, predominantemente, por planaltos e depressões, 

estando as planícies restritas a vales de importantes rios e à extensa faixa costeira.    

  

59. (Ufu 2011) O Cerrado é um Sistema Biogeográfico, composto por diversos subsistemas intimamente interatuantes 

e interdependentes que se relacionam com maior ou menor grau com as condições do clima, solo, água e o fogo. 

 

Sobre esse sistema, assinale a alternativa incorreta.  

 

a) As veredas, áreas de afloramento do lençol freático no cerrado, são caracterizadas por possuírem solos hidromórficos. 

Nestas áreas predomina a vegetação arbórea, com diversas espécies de árvores que chegam a atingir 15m de altura, 

devido à umidade constante no solo ao longo do ano.    

b) Os solos do cerrado, além de ácidos, possuem certa deficiência nutricional que pode ser corrigida pela calagem e 

aplicação da adubação química.    

c) O cerrado é um domínio morfoclimático caracterizado por duas estações bem definidas, uma chuvosa com 

temperaturas mais elevadas e outra seca, com temperaturas amenas.    

d) A vegetação nativa do cerrado é bem adaptada ao fogo, regenerando-se com certa rapidez, principalmente após o 

retorno do período chuvoso.    

  

60. (Ufu 2011) A figura abaixo representa o processo de conurbação. 

 

 

 

 

Analise as afirmações abaixo. 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

I - A conurbação ocorre quando há a superposição ou o encontro de duas ou mais cidades próximas devido ao seu 

crescimento. Para ocorrer esse processo, as duas cidades devem ter, necessariamente, o mesmo tamanho e a mesma 

densidade populacional. 

II - O êxodo rural pode ser considerado um dos fatores que contribuem para o surgimento do processo de conurbação, 

pois provoca a expansão dos grandes centros urbanos. 

III - O processo de conurbação, em geral, dá origem à formação de regiões metropolitanas, como por exemplo, a Região 

Metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro. 

IV - Conurbação é o nome dado para o crescimento de duas ou mais cidades vizinhas, que acabam por formar um único 

aglomerado urbano, no qual, em geral, há uma cidade principal e uma (ou mais de uma) cidade-satélite. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.  

a) Apenas I, II e IV.    

b) Apenas II, III e IV.    

c) Apenas II e III.    

d) Apenas I e IV.    

  

61. (Ufu 2011) A mundialização da economia capitalista é um processo que se intensifica nos dias atuais. A formação 

dos grandes monopólios capitalistas, denominados transnacionais que operam a unificação mundial do capital em 

diferentes localidades, é a expressão moderna da etapa monopolista do capital mundial como demonstra a figura 

abaixo. 

 

 

 

Sobre os blocos econômicos comerciais, analise as afirmativas a seguir. 

I - O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi criado a partir do Tratado de Assunção, em março de 1991, do qual fazem 

parte principalmente o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia. O objetivo deste bloco era promover a livre 

circulação de bens e de serviços e adotar uma política comercial comum em relação a outros estados ou 

agrupamentos de estados, utilizando, por exemplo, a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias. 

 

II - A Alca (Área de Livre Comércio das Américas), criada em 1989, pretendia formar uma vasta zona econômica ou zona 

de livre comércio que englobaria, pelo menos, 35 países do continente (com exceção de Cuba), em qual os Estados 

Unidos seria o maior beneficiado. Dentre os problemas apresentados para a implantação desse bloco, destaca-se a 

inflexibilidade dos Estados Unidos em discutir o anti-dumping e os subsídios à agricultura. 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

III - A União Europeia (UE) foi criada pelo Tratado de Roma (em 1957), mas só recebeu esta denominação em 1994. O 

objetivo deste bloco era recuperar a economia dos países membros, a partir da livre circulação de mercadorias, 

serviços, capitais e pessoas e implantação de uma moeda única, o Euro. 

 

IV - A APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) surgiu em 1993, como um projeto para criar até 2020, a maior 

zona de livre comércio do mundo, reunindo mais de 20 países. O grande problema desse bloco são as características 

muito distintas dos países membros. Compõem este bloco os Estados Unidos, Malásia, Canadá, Vietnã, Filipinas, 

Coreia do Sul, Chile, Peru, Japão, Austrália, entre outros. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.  

a) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.    

b) As afirmativas I, III e IV estão incorretas.    

c) As afirmativas II e IV estão incorretas.    

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.    

  

62. (Ufu 2011)  Durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma das conquistas mais relevantes de sua 

administração foi o pagamento da dívida externa ao FMI (Fundo Monetário Internacional) que, devido a sua política 

econômica recessiva imposta aos países devedores, configurou-se um entrave ao desenvolvimento socioeconômico, 

pois, para o FMI, a prioridade era garantir o pagamento da dívida externa. 

 

A partir das informações acima, assinale a alternativa incorreta.  

 

a) Uma estratégia de combate à inflação imposta pelo FMI é o aumento nos juros pagos em investimentos como a 

poupança e a diminuição da taxa de juros cobrados pelos bancos para que, com base na lei da oferta e procura, não 

se incentive o consumo excessivo e consequente inflação.    

b) O FMI em geral impõe um rigoroso combate à inflação por meio de restrição dos gastos públicos e limite ao aumento 

salarial, como forma de obrigar governos devedores a ter dinheiro para pagar os juros da dívida.    

c) O FMI propõe grande desvalorização da moeda dos países devedores em relação ao dólar, objetivando incentivar as 

exportações e restringir as importações. Ou seja, vendendo mais e comprando menos, o país consegue um saldo 

positivo na balança comercial, cujo lucro pode ser utilizado para pagar os juros, ou mesmo, parte da dívida.    

d) Em geral, as medidas impostas pelo FMI, recaem sobre a maioria da população, pois é bem mais fácil para o governo 

reduzir os salários e os gastos públicos com saúde e educação que controlar os preços das mercadorias e serviços 

oferecidos.    



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 63. (Ufu 2011) No ano de 2004 e 2010, foram registrados dois grandes tsunamis que causaram destruição e morte em 

vários países costeiros e ilhas na Ásia, com destaque para Indonésia, Tailândia e Ilha de Sumatra. 

Em relação aos tsunamis, assinale a alternativa correta.  

 

a) Os tsunamis estão ocorrendo com maior frequência no planeta devido às alterações ambientais, que estão 

potencializando não só os tsunamis, mas também o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e o 

derretimento das calotas polares.    

b) Os tsunamis são fenômenos desencadeados, principalmente, por fatores geológicos relacionados, em sua maioria, a 

maremotos, vulcões submarinos e escorregamentos rápidos de encostas e geleiras em regiões costeiras.    

c) O litoral brasileiro é uma região propícia à ocorrência de tsunamis devido à instabilidade geológica causada pela Dorsal 

Meso-Atlântica, que separa a placa sul Americana da Placa Africana.    

d) Durante a ocorrência de um tsunami, o mar não apresenta nenhum sinal de mudança de comportamento, o que 

acarreta grandes quantidades de vítimas, que são pegas de surpresa pelo avanço de ondas de vários metros de altura 

sobre o litoral.    

  

64. (Ufu 2011) As coordenadas geográficas são conceituadas como um conjunto de linhas imaginárias denominadas 

paralelos e meridianos que servem para localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. 

 

A partir das informações acima, assinale a alternativa correta.  

 

a) O ponto “D” está localizado a 80º de latitude norte e a 140º de longitude leste.    

b) O ponto “C” está localizado a 160º de latitude norte e a 30º de longitude oeste    

c) O ponto “A” está localizado a 50º de latitude sul e a 100º de longitude leste.    

d) O ponto “B” está localizado a 20º de longitude sul e a 60º de latitude oeste.    

  

65. (Ufu 2011) O crescimento demográfico durante séculos foi motivo de indagações e teorias que buscavam explicar 

os motivos que levam determinada população a aumentar, estabilizar ou, até mesmo, diminuir o número de indivíduos. 

Nesse sentido, foi formulada em 1929 a teoria da transição demográfica, que defende a ideia de que a população tende 

a estabilizar seu crescimento a partir do equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 

 

Analise as informações acima e, em seguida, assinale a alternativa incorreta.  

 

a) Na fase II, o crescimento vegetativo tende a aumentar, pois as taxas de natalidade mantêm-se elevadas enquanto 

ocorre uma queda significativa na taxa de mortalidade.    

b) Na fase I, o crescimento vegetativo é muito elevado devido à ocorrência de altas taxas de natalidade e mortalidade.    

c) Na fase III, o crescimento vegetativo desacelera, pois ocorre diminuição na taxa de natalidade e estabilização na taxa 

de mortalidade.    

d) Na fase IV, o crescimento vegetativo tende a se estabilizar devido à aproximação da taxa de natalidade e de 

mortalidade.    

  

66. (Ufu 2011) Observe as afirmações sobre a produção agropecuária e as novas relações cidade-campo. 

 

I - A grande evolução tecnológica ocorrida com a Revolução Industrial propiciou o aumento da produção, a transição da 

manufatura para a indústria e a ampliação da divisão do trabalho. A industrialização consolidou a sociedade rural 

baseada em unidades produtivas autônomas e a subordinação da cidade ao campo, dando lugar a uma sociedade 

tipicamente rural. 

 

II - Nos países desenvolvidos e industrializados, a produção agrícola foi intensificada por meio da modernização das 

técnicas empregadas, utilizando cada vez menos mão de obra. Enquanto isso, nos países subdesenvolvidos, as 

regiões agrícolas, principais responsáveis pelo abastecimento do mercado externo, passam por semelhante processo 

de modernização das técnicas de cultivo e colheita, mas, aliado a isso, tem-se o êxodo rural acelerado, que promove 

a expulsão dos trabalhadores agrícolas para as periferias das grandes cidades. 

 

III - De acordo com o grau de capitalização e o índice de produtividade, a produção agropecuária pode ser classificada 

em intensiva ou extensiva. A agropecuária intensiva ocorre nas propriedades que utilizam técnicas rudimentares, 

com baixo índice de exploração da terra e, consequentemente, alcançam baixos índices de produtividade. Já as 

propriedades que adotam modernas técnicas de preparo do solo, cultivo, colheita e, apresentam elevados índices 

de produtividades são classificadas em extensiva. 

 

IV - Atualmente, observa-se a tendência à grande penetração do capital agroindustrial no campo, tanto nos setores 

voltados ao mercado externo quanto ao mercado interno. Nesse sentido, verifica-se que a produção agrícola 

tradicional tende a se especializar não para concorrer com o mais forte, mas para produzir a matéria-prima utilizada 

pela agroindústria. 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.  

a) Apenas II e III.    

b) Apenas I, II e III.    

c) Apenas I, III e IV.    

d) Apenas II e IV.    

  

67. (Ufu 2011) O crescimento econômico mundial pós Segunda Guerra foi propiciado, especialmente, pelo crescimento 

da atividade industrial que trouxe, além do desenvolvimento, vários problemas ambientais, que comprometeram a 

qualidade de vida da população. Vários movimentos sociais reuniram pessoas com preocupações com o futuro do 

planeta diante do modelo econômico vigente e, para discutir esses problemas, grandes conferências internacionais 

foram organizadas. 

 

Analise as afirmativas abaixo sobre as conferências internacionais. 

 

I - A Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (1972), na Suécia, alertou sobre como as 

ações humanas estavam causando a degradação da natureza e criando graves riscos para o bem-estar e para a 

sobrevivência da humanidade. Dentre os resultados, foi elaborada uma Declaração de Princípios de Comportamento 

e Responsabilidade sobre o Meio Ambiente e um Plano de Ação, que convocava apenas os países subdesenvolvidos 

a propor soluções sobre os vários problemas ambientais. 

 

II - A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), que ficou conhecida como 

Cúpula da Terra ou Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, teve, entre vários objetivos, examinar a situação ambiental 

desde 1972 e suas relações com o estilo de desenvolvimento econômico vigente. Esse evento organizado pela ONU 

rendeu uma série de tratados e acordos de grande importância, dentre eles, A Convenção do Clima e a Convenção 

da Biodiversidade. 

 

III - Em 2002, a ONU organizou mais um evento, tentando estabelecer ações globais de melhoria da qualidade de vida. 

O evento ficou conhecido como Rio +10, a Cúpula do Desenvolvimento Sustentado, que se realizou em Joanesburgo, 

África do Sul. Nesse evento, houve poucas deliberações, devido ao cenário de incertezas econômicas mundiais. 

 

IV - A Agenda 21 é um programa de ação, que objetiva promover, em escala planetária, um novo padrão de 

desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Trata-se de um 

documento consensual resultante de uma série de encontros promovidos pela Organização das Nações Unidas, com 

o tema “Meio Ambiente e suas Relações com o Desenvolvimento”, assinado durante a Conferência de Estocolmo. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmações incorretas.  

a) Apenas II e III.    

b) Apenas I, II e IV.    

c) Apenas I e IV.    

d) Apenas I, III e IV.    

  

68. (Ufu 2010) Observe a seguir a carta sinótica do Brasil, que evidencia os campos de alta pressão (A) e de baixa pressão 

(B) sobre o continente. A carta apresenta, ainda, as linhas de mesma pressão (isobaras), que vão de 1010 a 1030 milibar 

(mb), a propagação de uma frente fria sobre o Brasil central, do centro de mais alta pressão (1030mb) para os de 

pressões menores (1014 e 1012mb) e, também, o deslocamento de uma frente quente sobre a porção Sudeste do País, 

além de uma frente fria sobre o litoral do Nordeste. 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 

Sobre as informações contidas na carta sinótica, assinale a alternativa correta:  

 

a) Os centros de alta pressão de 1030 e 1014 indicados em “A” dificultam a ocorrência de chuvas pelo fato de serem 

áreas dispersoras de vento.    

b) Uma frente fria ocorre quando o ar quente, mais denso e mais pesado, empurra o ar frio para cima e para frente.    

c) A frente fria que corta o Brasil de NW a SE deixa o tempo estável, com baixa umidade e nebulosidade reduzida, uma 

vez que o ar frio é normalmente seco.    

d) A frente fria, localizada próxima ao litoral do nordeste, não consegue produzir chuvas nesta região, fato este que 

explica a seca no semiárido nordestino.    

  

69. (Ufu 2010) A seguir estão colocadas três formas de representação cartográfica em relação à superfície de projeção. 

 

 

 

Sobre as superfícies de projeção apresentadas, é INCORRETO afirmar:  

 

a) Outro tipo de projeção muito utilizada é projeção cônica, que se refere à projeção do globo em um cone imaginário, 

cujo eixo é coincidente com o eixo da Terra em relação ao Equador. Esta projeção é utilizada principalmente para a 

representação das regiões do mundo adjacentes ao polo.    



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

b) As projeções cartográficas fornecem mapas que oferecem diversos tipos de ponto de vista do planeta, sendo que 

cada projeção distorce o tamanho ou a forma dos continentes.    

c) A projeção cilíndrica está baseada na projeção do globo sobre um cilindro imaginário de raio e eixo coincidentes com 

o raio e o eixo relacionados ao Equador. Neste tipo de projeção, as áreas próximas ao Equador possuem suas formas 

mostradas com precisão, mas as porções mais próximas dos polos são distorcidas inevitavelmente.    

d) Resumidamente, a projeção azimutal consiste na projeção do globo sobre um plano imaginário cujo centro é 

trespassado pelo eixo da Terra em relação ao Equador. Este tipo de projeção mostra as áreas em suas reais 

proporções, mas esta técnica acarreta a deformação das verdadeiras formas dos continentes e países.    

  

70. (Ufu 2010) O crescimento demográfico está ligado a dois fatores: crescimento natural ou vegetativo, que 

corresponde à diferença entre nascimento e óbitos verificada numa população, e a taxa de migração, que é a diferença 

entre a entrada e a saída de pessoas de um território. 

 

Em relação ao crescimento demográfico, analise as afirmativas a seguir. 

 

I - Pelo princípio malthusiano, a população tenderia sempre a crescer mais do que os meios de subsistência, tornando a 

fome e a miséria uma realidade inexorável (PG x PA). Uma alternativa lógica para se evitar o desastre populacional 

seria o controle da natalidade por meio do uso de métodos contraceptivos, aborto, abstinência sexual no casamento 

etc. 

II - Os avanços da medicina, as medidas de avanço da higiene pública e a melhoria do padrão de vida da população 

possibilitaram uma forte redução da taxa bruta de mortalidade em todo o mundo. Para os neomaethusianos, a queda 

da mortalidade não tem efeito se não for seguida da redução da taxa de fecundidade, pois impediria o crescimento 

econômico do país. Por isso, a solução seria o controle da fecundidade, por meio de métodos contraceptivos e 

esterilização em massa. 

III - Uma das consequências da queda da fecundidade brasileira são taxas de crescimento diferenciadas dos vários grupos 

etários, com taxas menores para os grupos mais jovens. Isto tem resultado numa diminuição do peso da população 

jovem no país e num aumento da importância do segmento idoso. Esta tendência é chamada de envelhecimento 

populacional, pois se dá em detrimento da diminuição do peso da população jovem no total, o que acarreta também 

um aumento da idade média e mediana da população. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas I é verdadeira.    

b) I e III são verdadeiras.    

c) I e II são verdadeiras    

d) II e III são verdadeiras.    

  

71. (Ufu 2010) O índice de urbanização no Brasil é muito elevado, cerca de 80% de toda a população reside em ambientes 

urbanos. A cidade tornou-se palco das diferenças sociais, onde uma parte das áreas periféricas (aquelas que não são 

ocupadas pelos condomínios horizontais fechados, por exemplo) sofre com a falta de infraestrutura e serviços básicos. 

Não bastando isso, a ocupação de áreas irregulares coloca a população de baixo poder aquisitivo em uma efetiva 

situação de risco, tornando-a vulnerável a situações de desastres, como a que aconteceu no morro do Bumba, em 

Niterói, no Rio de Janeiro, no início do mês de abril de 2010. 

 

Sobre esse assunto, analise as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA.  



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

a) A expansão urbana baseia-se em dois tipos principais de ocupação habitacional: os loteamentos regulares, com 

projeto aprovado pelas administrações municipais, e as ocupações irregulares (invasões) de terrenos privados e 

públicos. As ocupações irregulares têm ocorrido especialmente nas encostas de grande declividade, com a 

implantação de arruamento precário, sem proteção e moradias precárias.    

b) A segunda metade do século XX marcou a aceleração do processo de urbanização no Brasil e, entre as consequências 

deste processo, destacam-se a formação de regiões metropolitanas, a verticalização e adensamento das áreas já 

urbanizadas e a expansão urbana para as áreas periféricas.    

c) Os processos de expansão urbana, periferização e peri-urbanização têm fortes impactos socioambientais, dentre eles: 

o aumento das jornadas entre o centro e as áreas periféricas, ocasionando o aumento do trânsito e da poluição do 

ar; a ausência de saneamento básico e um forte processo de desmatamento e degradação ambiental.    

d) A ocupação e a expansão das periferias urbanas são estimuladas pela retenção especulativa de terrenos em áreas 

mais bem localizadas, cujo acesso é para todos, devido o alto valor a ser pago pelas infraestruturas instaladas. No 

processo de segregação espacial, o solo urbano torna-se uma mercadoria disputada por diferentes agentes sociais e 

econômicos urbanos, que utilizam de estratégias mercantis para valorizar todas as áreas do espaço urbano.   

  

 

  

72. (Ufu 2010) Municípios que representam juntos 25% do PIB nacional 

 

1999 2002 

1º São Paulo (SP) 1º São Paulo (SP) 

2° Rio de Janeiro (RJ) 2° Rio de Janeiro (RJ) 

3° Brasília (DF) 3° Brasília (DF) 

4° Belo Horizonte (MG) 4° Belo Horizonte (MG) 

5° Manaus (AM) 5° Manaus (AM) 

6° Curitiba (PR) 6° Duque de Caxias (RJ) 

7° Porto Alegre (RS) 7° Curitiba (PR) 

 8º Guarulhos (SP) 

 9° São José dos Campos (SP) 

 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios 1999-2002. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=354 

 

Observe o quadro acima e assinale a alternativa correta.  

 

a) O crescimento das atividades econômicas na região nordeste justifica o aparecimento das capitais nordestinas na 

listagem apresentada.    

b) A mudança na posição de Manaus na listagem apresentada é decorrente das dificuldades de comercialização de 

produtos de origem florestal.    

c) Devido à expansão das atividades econômicas nas regiões metropolitanas, as cidades do entorno das capitais passam 

a ter representatividade significativa no PIB nacional.    

d) A entrada das cidades do entorno das capitais na listagem apresentada está basicamente associada à atividade 

econômica representada pelo cinturão verde das regiões metropolitanas.    

  

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=354


 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

73. (Ufu 2010)   

 

 

Analise os mapas apresentados e assinale a alternativa correta.  

a) A incorporação das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste na produção de trigo foi possível graças ao processo de 

resfriamento por que passa a Terra.    

b) A produção da região Sul do Brasil diminuiu em decorrência da entrada no mercado brasileiro de trigo importado da 

Europa.    

c) As condições ideais de produção de trigo são encontradas no Sul do Brasil, com temperaturas elevadas durante todo 

o ano e precipitação anual de 700ml.    

d) O desenvolvimento de variedades adaptadas ao clima tropical tem permitido o aumento da produtividade nas áreas 

do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.    

  

74. (Ufu 2010) O crescimento econômico e populacional no Brasil vem repercutindo diretamente na demanda 

energética, levando o Governo Federal a financiar construções de barragens para geração de energia elétrica em várias 

bacias hidrográficas brasileiras. Essa modalidade de produção de energia chegou ao ponto de levar algumas bacias 

hidrográficas a serem tomadas, quase que totalmente por lagos, como o caso do Rio Iguaçu, afluente do rio Paraná, 

exposto na figura a seguir, repercutindo em extensas modificações nos processos físico-químicos e biológicos dos rios. 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 

 

 

São características dos processos de transformação por que passam esses rios, EXCETO:  

a) Alterações no sistema de reprodução de peixes e na fauna e flora das áreas de inundação, causadas pelas modificações 

no regime hidrológico, na vazão, bem como na migração dos peixes.    

b) Alteração no regime hidrológico, tendo como fator positivo o controle de grandes cheias no rio durante o período 

chuvoso que atinge, principalmente, as populações ribeirinhas.    

c) Modificações nos ciclos biogeoquímicos, como retenção de fósforo nas represas, causada pela precipitação do fosfato 

férrico que, somado à anulação da reoxigenação, pode desencadear o processo de eutrofização.    

d) Aumento na retenção de sedimentos nos reservatórios a jusante, interferindo nos ciclos biogeoquímicos e na 

qualidade da água.    

  

75. (Ufu 2010) As vagas para disputar a Copa do Mundo de Futebol são distribuídas pelas confederações continentais. 

No entanto, um país que tem seu território totalmente na Ásia é filiado à UEFA (União das Federações Europeias de 

Futebol) desde 1994, tendo disputado as eliminatórias da Europa. 

 

Assinale a alternativa que indica o nome deste país e a razão geopolítica desta participação em uma confederação de 

outro continente.  

a) Turquia – Relação de belicosidade latente com países próximos em decorrência do fim do Império Otomano.    

b) Israel – Relação de belicosidade latente com países próximos em decorrência dos conflitos árabe-israelenses.    

c) Líbano – Relação de belicosidade latente com países próximos em decorrência de ter sido parte do Império Colonial 

Francês.    

d) Moldávia – Relação de belicosidade latente com países próximos em decorrência da extinção da União Soviética.    

  

76. (Ufu 2010) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são 

considerados erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente 

ao de paisagem, entre outros. 

 

Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a 

compõem. A paisagem é formada apenas por elementos naturais; quando os elementos humanos e sociais passam a 

integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico.    

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, 

as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vivem, suas crenças e valores, 

normas e interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico.    

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde 

vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos.    

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite de 

extensão do poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada 

como um conjunto de paisagens contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país.    

   



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
Embora o gabarito oficial, mesmo após as contestações, seja a alternativa [C], no gráfico I as chuvas concentradas no verão e elevadas temperaturas 
durante o ano, caracterizam o clima tropical semiúmido e diferem da descrição apontada no climograma sobre as massas atuantes, no entanto, a 
UFU manteve o gabarito classificando o gráfico I como sendo típico do clima Equatorial Úmido. 

https://www.portalselecao.ufu.br/old/divulgacao/VESTIBULAR_2019_2_RESPOSTAS_CONTESTACOES.html 

 
No gráfico II, a distribuição de chuvas durante o ano e a queda da temperatura no inverno sugerem o clima subtropical úmido.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque a hierarquia urbana se estabelece em razão da concentração de equipamentos urbanos, bens e serviços nas 
metrópoles e capitais regionais. As alternativas incorretas são: [A], porque as metrópoles exercem relevante papel na hierarquia em razão da 
concentração de serviços; [B], porque não há homogeneização dos fluxos entre as cidades e, por isso, a relevância da hierarquia; [C], porque a 
distribuição de bens e serviços depende da hierarquia.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque tecnopolos são centros que agregam universidades, centros de pesquisas e indústrias hightech, a exemplo 
de Campinas e São Carlos. As alternativas seguintes são incorretas porque o critério para a instalação de um tecnopolo é a presença de elevada 
qualificação de mão de obra e produção científica.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 

A alternativa [B] está correta porque os ventos de oeste originam-se na faixa latitudinal de 30  e convergem para a faixa latitudinal de 60 .  As 

alternativas incorretas são: [A], porque a distribuição dos desertos ao longo das latitudes 30  se dá em razão dos ventos contra-alísios; [C], porque 

a ZCIT é um sistema meteorológico para onde convergem os ventos alísios; [D], porque ali se forma um centro de alta pressão.   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque Taiga ou Floresta Boreal são formações fitogeográficas caracterizadas pela presença de coníferas utilizadas 
principalmente pela indústria de celulose, apresentando aspecto homogêneo, em razão do rigor do clima que limita no número de espécies 
vegetais. As alternativas incorretas são: [B], porque florestas temperadas são formações decíduas associadas a média latitude e clima temperado; 
[C], porque estepes são formações herbáceas; [D], porque tundra é uma formação de musgos e líquens associada ao clima polar.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 

A alternativa [D] está correta porque se 1cm  do mapa corresponde a 500.000 cm  do real, a distância de 15 cm  entre as duas cidades 

corresponde a 7.500.000 cm  ou 75 km.    

 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque os países citados compunham o antigo bloco da Europa Oriental e apresentaram condições mais apropriadas 
para se alinharem com a UE. As alternativas incorretas são: [A], porque a Bósnia não faz parte da UE; [C], porque das antigas repúblicas que 
compunham a Iugoslávia, somente Croácia e Eslovênia fazem parte da UE; [D], porque os países citados fazem parte da UE.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque o efeito estufa é o processo que permite a manutenção da média térmica do planeta. As alternativas incorretas 
são: [B], porque o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa; [C], porque a camada de ozônio está situada na estratosfera; [D], porque 
ilha de calor é o fenômeno do aumento da temperatura no centro das grandes cidades em razão da extensa cobertura asfáltica e da presença do 
concreto.   
 
 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque a desaceleração econômica do Japão se deu em razão do aumento de preços das ações, terras e imóveis, 
seguido de baixo crescimento e estagnação econômica. As alternativas incorretas são: [A], porque a queda da exportação ocorre na década de 
2010 com a crise econômica do mercado imobiliário dos EUA; [C], porque os Novos Tigres Asiáticos são parceiros do Japão e, a maior concorrência 
no mercado se dá com a China; [D], porque o Japão já concluiu sua transição demográfica, portanto, não há crescimento demográfico excessivo.    
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque em uma área desértica, o acesso à água potável é um mecanismo de poder, uma das razões para a resistência 
de Israel em cumprir o acordo de Oslo, devolvendo a área da Cisjordânia, região de acesso ao rio Jordão e ao mar Morto, para os palestinos. As 
alternativas incorretas são: [A], porque o problema da falta de água não foi resolvido; [B], porque a água subterrânea nas áreas ocupadas beneficia 
Israel; [D], porque a água tem dimensões variadas do poder, inclusive ideológica e religiosa.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
Cerca de 50% da umidade do ar na Amazônia é proveniente do processo de evapotranspiração da floresta amazônica. Massas de ar como a MEC 
(Massa Equatorial Continental) distribuem a umidade amazônica para outras regiões do país como Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Portanto, 
parte das chuvas que caem no centro-sul do país depende da umidade vinda da Amazônia. Assim, a conservação da floresta é importante para a 
regularidade das chuvas.   
 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
 
As cidades de Brasília (DF) e de Ilhéus (BA) localizam-se em latitudes semelhantes, todavia, uma situa-se no interior do país e outra no litoral. Em 
Brasília, sob efeito da continentalidade, a amplitude térmica é maior. A troca de massas de ar (brisa marinha e brisa continental) na planície 
litorânea provoca a maritimidade, que resulta em menor amplitude térmica, o que acontece em Ilhéus.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
A Zona Franca de Manaus surgiu apenas a partir da criação da SUFRAMA (Superintendência para a Zona Franca de Manaus) em 1967 durante a 
ditadura militar. A industrialização de Manaus foi possível com a concessão de incentivos fiscais para empresas, principalmente transnacionais. O 
polo industrial de Manaus produz principalmente produtos eletrônicos como televisores e celulares, além de motos e outros produtos 
manufaturados.    
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
Os posseiros são trabalhadores rurais que ocupam com suas famílias pequenas áreas, cultivam para a subsistência, mas não tem o título de posse 
da terra, uma vez que são terras devolutas (públicas) ou de outros proprietários. Podem conseguir o título de posse pela lei de usucapião rural. O 
despejo de posseiros por latifundiários e grileiros costuma apresentar episódios de violência.   
 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
 
No Brasil, com a queda da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, a PEA (População Economicamente Ativa), formada por 
trabalhadores e também por desempregados, avança em idade. Quando a PEA é maior que a taxa de dependentes (jovens até 15 anos  e idosos a 
partir de 65 anos), o país apresenta bônus demográfico, o que favorece a economia. Entretanto, para o futuro, o quadro pode s e inverter, com 
menor disponibilidade de mão de obra, além de problemas como a quantidade insuficiente de trabalhadores  qualificados devido, inclusive a 
dificuldades educacionais.   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
Entre 1967 e 1973, o Brasil apresentou um alto crescimento do PIB, o chamado “milagre econômico” graças a rápida industrialização, obras de 
infraestrutura e endividamento externo. Foi um período de forte intervenção do Estado na economia e altos investimentos públicos, impulsionando 
o setor privado. Todavia, devido ao regime autoritário, foram proibidas as greves de trabalhadores e não houve distribuição de renda, com isso a 
desigualdade social aumentou. O milagre econômico terminou com a primeira crise do petróleo (1973). A elevação dos preços do petróleo 
prejudicou o Brasil, uma vez que o país era grande importador.   
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Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
As áreas de contato entre placas tectônicas apresentam fenômenos como terremotos de alta magnitude, tsunamis e vulcanismo ativo. O Japão é 
um arquipélago localizado em zona de convergência entre quatro placas tectônicas, portanto é bastante frequente a atividade vulcânica com 
emissão de magma e material piroclástico (cinzas, gases e vapor d’água).   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
O desmatamento em larga escala causa consequências para o meio ambiente como um todo. Ocorre a perda de biodiversidade. Sem a cobertura 
vegetal, a água da chuva apresenta escoamento superficial acelerado, o que pode ocasionar enchentes, uma vez que os rios não conseguem dar 
vazão para muita água em pouco tempo. O desflorestamento aumenta a erosão do solo, os deslizamentos, diminui a evapotranspiração e pode 
levar ao aumento da frequência de estiagens.   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
Eleito em 2016, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano (conservador), adotou políticas protec ionistas 
aumentando tarifas de importação para proteger a indústria local contra importados, a exemplo de setores como o aço e o alumínio. Assim, Trump 
é contrário ao livre comércio internacional, a OMC e aos blocos econômicos. Trump retirou o país do Tratado Transpacífico e a presenta relações 
tensas com os parceiros do NAFTA, Canadá e México. As relações com a União Europeia, principalmente com a Alemanha, são difíceis. A “guerra 
comercial” contra a China já foi deflagrada. Para alguns especialistas, o mundo está entrando em período de “desglobalização” .   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
Na década de 1990, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições presidenciais com uma coalização de centro-direita que adotou uma política 
econômica neoliberal. O neoliberalismo prega uma redução do papel do Estado na economia através da privatização de empresas estatais e 
abertura da economia para a entrada de importados. A privatização atingiu setores como siderurgia, mineração, aviação, telecomunicações e 
parcialmente bancos, energia e transportes. Todavia, embora tenha ampliado a oferta de serviços e atraído investimentos privados, o desempenho 
da economia brasileira foi pífio, com baixo crescimento do PIB, alto desemprego, alto deficit público, alta dívida interna e alto endividamento 
externo.   
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque São Paulo é classificada segundo o IBGE como grande metrópole nacional e, dessa forma, estabelece relação 
com a rede de metrópoles mundiais. As alternativas incorretas são: [A], porque São Paulo é a conexão do país com a rede de metrópoles mundiais; 
[B], porque centros sub-regionais tem serviços menos complexos e polarização reduzida; [D], porque as médias cidades foram as que mais 
cresceram nas últimas décadas.   
 
Resposta da questão 22: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque as fortes chuvas são causadas pela ação dos ventos de monções cuja periodicidade se dá pela diferença de 
temperatura entre o oceano e o continente. No verão, o continente mais aquecido se torna uma área de menor pressão atmosférica (área ciclonal) 
e de convergência de ventos, em comparação com o oceano menos aquecido com maior pressão atmosférica (área anticiclonal) e de origem dos 
ventos. As alternativas seguintes são incorretas porque não citam corretamente a causa das monções.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque a diminuição progressiva da taxa de fecundidade reduz a base numérica da população, levando a menor 
crescimento percentual. As alternativas incorretas são: [A], porque a taxa de mortalidade tem diminuído; [B], porque a expectativa de vida tem 
aumentado; [D], porque o crescimento vegetativo está sofrendo redução.   
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque o texto afirma que o meio técnico-científico-informacional se estende também para a atividade agrícola e, 
portanto, esta é regida pelas mesmas leis de mercado que outras atividades do sistema produtivo. As alternativas incorretas são: [A], porque o 
dinheiro não é dispensável; [B], porque a base da produção agrícola é financeira e não mercantil; [D], porque o campo se torna subordinado a 
cidade.   
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Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque o plantio direto é um sistema de manejo do solo onde a palha e os demais restos de cultura são deixados na 
superfície do solo para a plantação seguinte evitando e/ou reduzindo o processo erosivo. As alternativas incorretas são: [A],  porque plantio 
convencional é o cultivo utilizando as técnicas tradicionais de preparo do solo; [C], porque rotação de cultura é o sistema que alterna as culturas a 
cada novo plantio em uma mesma área agrícola; [D], porque pousio é a técnica que mantém a terra em repouso para que a fertilidade seja reposta 
de forma natural.   
 
Resposta da questão 26: 
 [C] 
 
As afirmativas [I], [II], [III] e [IV] estão corretas porque, no contexto da globalização, as empresas globais ampliam e aprofundam o processo de 
internacionalização, onde o setor produtivo é constituído por uma rede de interdependências ampliadas pelo conceito de mercado comum e 
passam a operar a partir do controle da inovação, circulação e gestão de capital.   
 
Resposta da questão 27: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque a alteração no Mar de Aral foi resultado do desvio das águas dos rios Syr Dária e Amu Dária para abastecer o 
sistema de irrigação da produção de algodão da Ásia Central. As alternativas seguintes são incorretas porque a água do Mar de Aral não foi desviada 
para geração de energia ou abastecimento urbano, e não foi consequência do aquecimento global.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
Como o mosquito se reproduz mais intensamente em áreas de climas quentes e úmidos, a principal causa para a baixa infestação da região sul são 
suas características climáticas (predomínio de climas mais frios), como mencionado corretamente na alternativa [A]. Estão incorretas as 
alternativas seguintes porque não se constituem causa para o baixo risco de infecção.   
 
Resposta da questão 29: 
 ANULADA. 
 
Questão anulada no gabarito oficial. 
 
As alternativas [A], [C] e [D], estão corretas porque a Petrobras é responsável, dentre outras atribuições pela distribuição, comercialização, 
importação, prospecção e transporte de petróleo e derivados.   
 
Resposta da questão 30: 
 [C] 
 
Como apontado corretamente na alternativa [C], corredores de exportação é um sistema integrado de transportes multimodal ou intermodal em 
áreas dotadas de infraestrutura para armazenamento e processamento permitindo o rápido escoamento de produtos de grande volume para 
exportação. Estão incorretas as alternativas: [A], porque corredores de exportação referem-se à infraestrutura e não à política comercial; [B], 
porque o sistema não está atrelado somente ao agronegócio; [D], porque produtos primários não possuem alto valor agregado.   
 
Resposta da questão 31: 
[D] 
 
A afirmativa [D] está incorreta porque a diminuição da vazão do rio não é consequência do resíduo da mineração de ferro e sim da avalanche de 
lama derrubada sobre a área. As demais afirmativas estão corretas porque indicam especificamente consequências do resíduo da mineração.   
 
Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
A radiação solar é a principal fonte de energia da Terra caracterizando um desequilíbrio latitudinal de calor em razão de se concentrar nas áreas 
tropicais e, dessa forma, a circulação atmosférica e as correntes marítimas são as responsáveis por redistribuir o calor pela superfície da Terra, 
como mencionado corretamente na alternativa [B]. Estão incorretas as alternativas: [A], porque os ventos alísios são gerados pela circulação geral 
da atmosfera; [C], porque a ampliação dos desertos tropicais é resultante de ação antrópica; [D], porque os tornados se formam em áreas onde 
frentes frias encontram climas quentes e instáveis.   
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Resposta da questão 33: 
 [B] 
 
Como apontado corretamente na alternativa [B], o melhor nível de detalhamento da área representada será encontrado em um mapa de escala 

1: 100.000 m,  haja vista que nessa escala, embora uma pequena área esteja representada, o detalhamento do espaço é maior. As demais 

alternativas estão incorretas porque representarão maiores porções do espaço e, portanto, menor nível de detalhamento.   
 
Resposta da questão 34: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], a principal causa das migrações é a estagnação econômica que reduz ou elimina as perspectivas 
profissionais e financeiras da população de países subdesenvolvidos. Estão incorretas as alternativas seguintes porque catástrofes naturais, 
crescimento populacional ou baixa produção agrícola não se constituem como causa dos deslocamentos.   
 
Resposta da questão 35: 
 [A] 
 
A afirmativa [A] está incorreta porque embora haja alta densidade de habitações nesses espaços, o Estado é ausente ou insufic iente, fato 
constatado na deficiente infraestrutura, limitados equipamentos urbanos, baixa mobilidade, dentre outros.   
 
Resposta da questão 36: 
 [D] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [D], o protecionismo praticado por meio dos subsídios reduz o custo da produção a grícola dos 
países ricos tornando seu produto mais competitivo no mercado mundial. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a agricultura de subsistência 
não atende ao mercado mundial; [B], porque não ocorre aumento do valor do produto; [C], porque reduz o comercio de commodities dos 
emergentes ao tornar desigual o valor de custo de produção dos produtos agrícolas.   
 
Resposta da questão 37: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], a ditadura política coloca toda a infraestrutura e economia do país sob o controle do governo 
que, perante uma expressiva crise econômica após o fim da ajuda financeira soviética, não consegue alavancar capital para a modernização da 
estrutura produtiva do país e não permite a privatização do setor. Estão incorretas as alternativas: [B], porque a tecnologia  será absorvida e não 
criada pelos cubanos; [C] e [D], porque há mercado em Cuba e, portanto, interesse das empresas.   
 
Resposta da questão 38: 
 [D] 
 
O domínio da Caatinga é caracterizado por depressões interplanálticas, ou seja, presença pontual de chapadas, planaltos e inselbergs (morros 
residuais). O clima é semiárido, isto é, quente, com baixa amplitude térmica, baixos índices pluviométricos e secas prolongadas. Os solos são pouco 
desenvolvidos e a hidrografia intermitente. E ecossistema dominante é a Caatinga, caracterizada por espécies xerófilas, vegetação já devastada 
em 45% devido à exploração de madeira e agropecuária. Assim, várias áreas estão com desertificação instalada.   
 
Resposta da questão 39: 
 [A] 
 
A paisagem representada no desenho é de um morro com maior altitude no centro e áreas mais baixas no entorno. Assim, o mapa topográfico 
mais adequado é o que representa no centro as curvas com maior altitude e o entorno com curvas com altitudes menores.   
 
Resposta da questão 40: 
 [B] 
 
A partir do século XIX e início do século XX com a abolição da escravatura, o Brasil estimulou a entrada de imigrantes estrangeiros para o trabalho 
na lavoura do café em estados como São Paulo. Destacam-se os italianos, espanhóis e japoneses. No Sul, alemães e italianos receberam pequenas 
propriedades onde se desenvolveu o trabalho familiar.   
 
Resposta da questão 41: 
 [A] 
 
A crise financeira mundial de 1929 levou a queda dos preços do café, principal produto de exportação do Brasil. A partir de então, houve o estímulo 
à industrialização do Brasil através do método de substituição de importações (incentivo ao investimento industrial interno e protecionismo contra 
a entrada de importados).   
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Resposta da questão 42: 
 [C] 
 
A estrutura fundiária do Brasil é caracterizada pela concentração de terras nas mãos de uma minoria de proprietários. As pequenas propriedades 
predominam quanto ao número de estabelecimentos, mas ocupam menor área no espaço agrário brasileiro. A pequena propriedade familiar é 
responsável por grande parte da produção de frutas, legumes e verduras para o mercado interno, além de abastecer a indústria de matéria prima. 
A produtividade das pequenas propriedades é bastante variável no Brasil conforme a região e o tipo de cultivo ou criação.   
 
Resposta da questão 43: 
 [A] 
 
As maiores jazidas de minerais metálicos são encontradas em Escudos Cristalinos e Dobramentos Antigos (rochas magmáticas intrusivas e 
metamórficas) formados no Eon Pré-Cambriano. Os recursos se concentram nas rochas da Era Proterozoica que correspondem a 4% da estrutura 
geológica brasileira.   
 
Resposta da questão 44: 
 [A] 
 
A tendência de valorização do dólar nos últimos anos em relação às demais moedas, inclusive o real brasileiro, traz vários impactos econômicos. 
Numa economia globalizada, encarece os produtos importados e também eleva os preços de produtos fabricados no Brasil que dependem em 
parte de componentes importados, a exemplo dos eletrônicos e outros bens duráveis como automóveis e aviões. Assim, a alta do dólar também 
ajuda a elevar a taxa de inflação. Também torna as viagens para o exterior mais caras. Por sua vez, a desvalorização do real pode tornar os produtos 
brasileiros mais baratos e competitivos para os estrangeiros, elevando as exportações.   
 
Resposta da questão 45: 
 [B] 
 
A arenização é um processo de degradação do solo com formação de dunas de areia (areais) no sudoeste do Rio Grande do Sul, região da Campanha 
Gaúcha. As causas são naturais (solo arenoso e frágil formado a partir de arenito; erosão pluvial e eólica) e antrópicas (desmatamento da pradaria, 
campo ou bioma Pampa; uso incorreto do solo para a pecuária e agricultura sem uso de técnicas de conservação).   
 
Resposta da questão 46: 
 [D] 
 
No Oriente Médio predominam climas áridos e semiáridos. O clima mediterrâneo ocorre em trechos na Turquia, Síria, Líbano e Israel. Assim, são 
poucos os rios perenes e a água é um recurso muito importante. Existem bacias hidrográficas que passam pelo território de vários países, é o caso 
das bacias do Jordão (Israel/Jordânia/Cisjordânia) e do Tigre e Eufrates (Turquia/Síria/Iraque). Desse modo, a partilha da água entre os países é 
uma questão polêmica e pode levar a conflitos graves entre as nações da região. Em 1967, Israel tomou as Colinas de Golan da Síria na Guerra dos 
Seis Dias inclusive para controlar as nascentes do rio Jordão.   
 
Resposta da questão 47: 
 [D] 
 
Após a fragmentação da União Soviética, a Rússia sofreu uma acentuada crise econômica e social na década de 1990. Na década d e 2000, o país 
se recuperou em decorrência do crescimento da economia advindo das exportações de petróleo e gás natural. A Rússia é hoje uma potência 
emergente integrante do grupo BRICS e permanece como potência militar e nuclear. O país apresenta maioria russa e diversas minorias étnicas e 
religiosas, além de movimentos separatistas na Chechênia e Daguestão (repúblicas muçulmanas do Cáucaso). O país detém importante influência 
geopolítica e econômica sobre parte das ex-repúblicas soviéticas (blocos CEI e União Euroasiática), sendo ator relevante nas relações 
internacionais, visto que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.   
 
Resposta da questão 48: 
 [C]  
 
Em 2009, o STF (Supremo Tribunal Federal) deu ganho de causa para os indígenas no conflito fundiário na Reserva Indígena Rapo sa Serra do Sul, 
localizada no nordeste de Roraima. Os fazendeiros e não índios tiveram que se retirar da reserva. Quanto à Geografia Física, a porção leste de 
Roraima apresenta relevo de depressão (aplainado) com alguns planaltos residuais (serras), predominam latossolos (grande profundidade), com 
baixo PH, clima equatorial semiúmido com alternância de período chuvoso e período seco e dominância de savanas (predomínio do estrato 
herbáceo com árvores pontuais).   
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Resposta da questão 49: 
 [D]  
 
O processo de urbanização brasileiro foi rápido, desordenado e marcado por profundas desigualdades sociais, o que ocasionou a  proliferação de 
aglomerados subnormais, entre os quais as favelas, que ocupam principalmente terrenos públicos em áreas de risco e são carentes em 
infraestrutura e serviços sociais.  
 
Observação 
Considerando que o enunciado refere-se à qualidade de vida, a alternativa [C] também é plausível.   
 
Resposta da questão 50: 
 [D]  
 
No Brasil, o avanço de alguns setores do agronegócio nas últimas décadas favoreceu a concentração fundiária, a exemplo da produção de soja e 
de cana-de-açúcar. O país tornou-se grande exportador de alimentos, porém não resolveu problemas históricos com a insuficiência de reforma 
agrária e os frequentes conflitos pela posse da terra que resultam em violência.   
 
Resposta da questão 51: 
 [B]  
 
Os países emergentes, como o Brasil, experimentam a partir da década de 2000 um significativo crescimento econômico, redução da pobreza, 
aumento da classe média e, por sua vez, uma expansão do consumo e crescimento na produção de lixo. Todavia, ainda permanecem desigualdades 
sociais profundas e problemas ambientais graves. Como podemos observar na charge, contingentes consideráveis da população ainda estão 
excluídos da lógica consumista e o investimento na alocação correta do lixo foi insuficiente.   
 
Resposta da questão 52: 
 [C]  
 
As estações do ano resultam do movimento de translação da Terra combinado com a inclinação do eixo do planeta. Entre os dias 21 e 22 de março 
acontece o equinócio, isto é, a radiação solar incide perpendicular à linha do Equador. Desse modo, ambos os hemisférios recebem a mesma 
quantidade de radiação. No hemisfério norte é o início da primavera, e no hemisfério sul, o início do outono.   
 
Resposta da questão 53: 
 [A]  
 
Todos os mapas apresentam distorções. A projeção de Mercator é cilíndrica, conforme (preserva as formas), porém distorce as áreas proporcionais 
à medida que se afasta do equador. Paralelos e meridianos se cruzam em ângulos de 90° e a projeção foi bastante utilizada par a orientar a 
navegação. Quanto ao planisfério, na maioria das vezes, o mapa de Mercator é apresentado com a Europa no centro e na posição superior, o que 
configura uma visão eurocêntrica do mundo.   
 
Resposta da questão 54: 
 [D]  
 
Considerando a maioria dos países, a exemplo da Alemanha, Coreia do Sul e França, predomina o alto IDH. A resolução dá-se pela exclusão das 
demais alternativas. 
  
Observação 
Questão mal formulada. A fonte dos dados do gráfico não é confiável, visto que, em 2012, a China já tinha passado dos Estados Unidos como maior 
produtor industrial do mundo e o IDH do país é médio.   
 
Resposta da questão 55: 
 [B]  
 
O avanço da tecnologia da informação com a integração entre telecomunicações, informáticas e satélites artificiais possibilitou o avanço do 
capitalismo financeiro globalizado, facilitando o fluxo de capital financeiro e a atividade comercial, uma vez que estimulou o acesso ao crédito e à 
expansão da Internet e, por sua vez, o aumento do consumo.   
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Resposta da questão 56: 
Gabarito Oficial: [B]  
 

Rigorosamente não existe alternativa correta. A sigla BRIC foi criada em 2001, mas posteriormente transformou-se em um grupo 

formal de países. O BRICS é um grupo de cooperação diplomática e econômica formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com reuniões 
de cúpula anuais com os chefes de governo.  
 
Observação 
Para ser considerada correta, a alternativa [B] deveria ser: b) formal, composto por países com interesses e papéis semelhantes na nova ordem 
mundial, integrantes de uma contemporânea regionalização globalizada.    
 
Resposta da questão 57: 
 [C]  
 
A Primavera Árabe constitui um movimento por democracia contra regimes autoritários em países muçulmanos do norte da África e do Oriente 
Médio. O movimento conta com a participação popular, forte engajamento dos jovens e até das mulheres, bem como a utilização s ignificativa da 
tecnologia da informação na difusão das informações e organização dos movimentos. A Primavera Árabe começou em 2010 e derrubou as 
ditaduras na Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Em 2012, os conflitos foram intensos em países cujos governos permanecem apesar da mobilização 
popular como a Síria e o Barein.   
 
Resposta da questão 58: 
 [C] 
 
A maior parte do território brasileiro possui uma geologia bastante antiga. Os núcleos cristalinos básicos são arqueo-proterozoicos ou pré-
cambrianos, ou seja, datados praticamente do período de formação da Terra. 
 
[A] CORRETA – Embora o gabarito oficial aponte a alternativa como incorreta, segundo a classificação de Jurandyr S. Ross, planície é uma superfície 

plana formada pelo acúmulo recente de sedimentos fluviais, marinhos ou lacustres, sendo exemplo no Brasil a planície do Rio Amazonas, e 
planícies e Tabuleiros Litorâneos. 

[B] CORRETA – Embora o gabarito oficial aponte a alternativa como incorreta, segundo a classificação de Jurandyr S. Ross, planalto é uma superfície 
irregular com altitudes superiores a 300 m, cuja origem resulta da erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares como os Planaltos Residuais 
Norte Amazônico e Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. 

[C] INCORRETA – Embora o gabarito oficial aponte a alternativa como correta, segundo a classificação de Jurandyr S. Ross, depressão é uma 
superfície mais plana, com altitudes entre 100 e 500 m com inclinação suave, resultante de prolongado processo erosivo e não sedimentar 
como afirma a alternativa. 

[D] CORRETA – Embora o gabarito oficial aponte a alternativa como incorreta, segundo a classificação de Jurandyr S. Ross, no Brasil ocorre o 
predomínio de planaltos e depressões, haja vista que planícies são áreas que não ultrapassam os 100 metros de altitude e, por tanto, restritas às 
áreas adjacentes ao leito dos rios e à faixa do litoral brasileiro.   
 
Resposta da questão 59: 
 [C] 
 
[A] CORRETA – As áreas de veredas apresentam solos hidromórficos associados às matas ciliares ou floresta galeria, pontuadas na paisagem 

arbórea-arbustiva do cerrado. 
[B] CORRETA – a calagem é o processo que corrige a acidez do solo do cerrado ampliando a área de produção agropecuária da região. 
[C] INCORRETA – O cerrado é um bioma associado ao clima tropical semiúmido, cujas características são duas estações bem definidas, com elevadas 

temperaturas durante o ano e chuvas concentradas no verão. 
[D] CORRETA – O cerrado compõe-se de espécies mais adaptadas a ambientes secos e mais resistentes ao fogo.   
 
Resposta da questão 60: 
 [B] 
 
O rápido crescimento urbano observado no Brasil, a partir da década de 1960, mostrou um acentuado padrão de adensamento nas cidades dentro 
de uma rede urbana influenciada por uma cidade central, favorecendo o processo de conurbação e, em alguns casos, posterior metropolização. 
A frase I é falsa: a conurbação não depende do tamanho ou da densidade populacional das cidades envolvidas.   
 
Resposta da questão 61: 
 [A] 
 
A afirmativa I é falsa: o Mercosul surgiu em 1991 a partir do Tratado de Assunção, formado principalmente por Brasil, Argentina Paraguai e Uruguai. 
A afirmativa II é falsa: a ALCA surgiu em 1994. 
A afirmativa III é falsa: a União Europeia foi criada pelo Tratado de Maastricht em 1993. 
A afirmativa IV é falsa: o bloco econômico APEC foi criado em 1989.   
 
 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Resposta da questão 62: 
 [A] 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) atua mundialmente propalando ações econômicas ortodoxas. É um receituário que acaba sendo recessivo, 
principalmente quando aplicado a países pobres ou em desenvolvimento, justamente mais fragilizados, que eventualmente acabam sendo 
prejudicados internamente para atender demandas externas de remuneração de grandes investidores. 
A alternativa [A] é falsa: o FMI sugere restrições ao crédito através da elevação das taxas de juros, fato que pode adiar compras em geral, evitando 
busca excessiva por produtos, seguida por inevitável aumento de seus preços.   
 
Resposta da questão 63: 
 [B] 
 
A crosta terrestre está sujeita a duas forças básicas para seu modelado: os agentes externos (exógenos), que modelam a crosta , destruindo-a, 
através da erosão e os agentes endógenos (interiores), que constroem o relevo através de movimentos tectônicos que, quando ocorrem sob o 
oceano, podem gerar grandes ondas. Estas são resultantes da transferência de energia que acontece devido ao choque de placas tectônicas, os 
chamados tsunamis. Os tsunamis são capazes de transportar grandes quantidades de energia, e podem se formar também a partir de 
escorregamentos rápidos de grandes quantidades de material terrestre ou gelo em encostas abruptas junto ao litoral. Seus efeitos, quando as 
ondas quebram nas praias que aparecem em seu caminho, podem ser devastadores.  
A alternativa [A] é falsa: eventos ligados ao clima não são capazes de gerar tsunamis. 
A alternativa [C] é falsa: a cadeia Dorsal Meso-Atlântica tem gerado geologicamente baixo nível de ações tectônicas. 
A alternativa [D] é falsa: o mar apresenta um grande recuo em relação à linha de rebentação, formando a onda gigante que se desloca em 
velocidade supersônica, que provoca grande quantidade de vítimas.   
 
Resposta da questão 64: 
 [C] 
 
As coordenadas geográficas constituem-se em um sistema simples e prático de localização de pontos sobre a superfície da Terra. São dadas pela 
latitude - distância de um ponto ao Equador, variando de 0º a 90º, podendo ser norte ou sul; longitude - distância de um ponto ao meridiano inicial 
ou Meridiano de Greenwich, variando de 0º a 180º e podendo ser leste ou oeste. 
A alternativa [A] é falsa: o ponto “D” está a 140º de longitude oeste. 
A alternativa [B] é falsa: o ponto “C” está a 30º de latitude norte e 160º de longitude leste.  
A alternativa [D] é falsa: o ponto “B” está a 20º de latitude sul e 60º de longitude oeste.   
 
Resposta da questão 65: 
 [B] 
 
A teoria de transição demográfica surgiu no final da década de 1920 e pode ser associada ao processo de urbanização que vai se intensificando 
gradativamente em todo o mundo. Como o processo não é homogêneo, podemos observar os países em algum ponto das fases previstas. Deste 
modo, os países da fase IV são os de urbanização mais antiga e os da fase I encontram-se ainda em estágio predominante de população rural.  
A alternativa [B] é falsa: para que o crescimento vegetativo seja muito elevado é necessário que ocorra uma queda nas taxas de mortalidade.   
 
Resposta da questão 66: 
 [D] 
 
Torna-se necessário à agricultura atual dar conta da produção de recursos em escala mundial para atender, do ponto de vista social e econômico, 
uma demanda de mais de 6 bilhões de pessoas. Para enfrentar essa missão de grandes proporções, são necessários enormes investimentos e a 
incorporação de cada vez mais áreas, além de promover a melhoria de produtividade das áreas já incorporadas. Até aqui, a agricultura tem revelado 
capacidade de atender as demandas. Só falta uma distribuição mais justa.  
A afirmação I é falsa: a Revolução Industrial propiciou o aumento da dependência do campo em relação ao capital urbano. Promoveu uma 
urbanização da área rural. 
A afirmação III é falsa: a agropecuária intensiva é de alto rendimento, tocada por tecnologia em áreas confinadas e de grande produtividade. Nas 
lavouras, técnicas modernas de preparo e cultivo com elevados índices de produção e produtividade são chamadas áreas de produção intensivas.   
 
Resposta da questão 67: 
 [C] 
 
A partir da Conferência do Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, que gerou a publicação do livro Nosso Futuro Comum, a 
ONU, inúmeros centros de pesquisa e a maioria dos países começaram a incluir discussões sobre a sustentabilidade em suas polí ticas e ações 
públicas. 
A frase I é incorreta: a Conferência do Meio Ambiente Humano convocou principalmente os países ricos, considerados os maiores poluidores, a 
uma maior participação na elaboração de planos de desenvolvimento sustentável e adoção de políticas comprometidas com uso rac ional de 
recursos.   
A frase IV é incorreta: a Agenda 21 foi assinada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, no Rio de 
Janeiro. Essa conferência é internacionalmente conhecida como Conferência do Rio de Janeiro.    
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Resposta da questão 68: 
 [A] 
 
O ar atmosférico desloca-se constantemente na atmosfera por aspectos como estações do ano que resultam em variações na insolação e radiação, 

alterando a temperatura do ar. O deslocamento é resultado dessa diferença. Em áreas de maior temperatura o ar é mais leve e ascendente e a 

pressão atmosférica é baixa. Em áreas de temperaturas mais baixas, o ar frio é mais pesado e descendente formando áreas de al ta pressão 

atmosférica. O ar sempre se desloca das zonas de alta para as zonas de baixa pressão. Na ilustração a zona de alta de maior valor, 1030hp, desloca-

se sobre as zonas de pressão menor 1014hp e 1012hp.  

Obs.: em várias publicações ligadas às ciências atmosféricas a pressão é expressa em hp – hectopascal e não em mb – milibares. 

A alternativa [B] é falsa, o ar frio é mais denso e pesado e empurra o ar quente, menos denso, para cima e para frente. 

Alternativa [C] é falsa, frentes frias no Brasil deixam o tempo instável com maior umidade e nebulosidade com o ar normalmente mais úmido. 

A alternativa [D] é falsa, as frentes frias no Nordeste ocorrem no inverno a partir da ação da massa de ar Polar atlântica que provoca chuvas a 
partir do contato entre o ar quente regional e o ar frio da massa. A seca do Sertão resulta basicamente de dois fatores: efeito orográfico a partir 
Serra da Borborema e ausência de massa de ar definida sobre a região que pudesse regular o clima.   
 
Resposta da questão 69: 
 [A] 
 
Projeções cartográficas são artifícios matemáticos que permitem a representação da terra – esférica – no mapa plano. Existem vários tipos de 

projeção em função dos diversos tipos de emprego que se podem dar aos mapas. 

A alternativa [A] é falsa, as áreas polares são melhor representadas na projeção polar ou azimutal.   
 
Resposta da questão 70: 
 [D] 
 
O crescimento populacional é um dos temas que se encontra no centro de discussões mundiais sobre o futuro do planeta. Apesar de ter ocorrido 

uma diminuição nas médias de crescimento populacional, em áreas do globo como a África, alguns países apresentam altas taxas de crescimento. 

As migrações também afetam os totais de população em várias regiões do mundo. Áreas socioeconomicamente favoráveis com melhor qualidade 

de vida como alguns países da Europa Ocidental atraem grandes contingentes de migrantes em busca de melhores condições de vida. 

A frase I é falsa, o clérigo e demógrafo Thomas Malthus, viveu no século XVIII e propôs o controle de natalidade pela sujeição moral.   
 
Resposta da questão 71: 
 [D] 
 
O processo de urbanização no Brasil é recente e deu-se de forma rápida e desordenada ao sabor, entre outros aspectos, da especulação imobiliária 

que valoriza os terrenos localizados em áreas bem situadas e com melhor infraestrutura, em detrimento de áreas de risco em várzeas e encostas 

de morros que sobram para as populações de baixa renda. 

A alternativa [D] é falsa, os terrenos em áreas bem localizadas são os de maior valor cujo acesso só é permitido a faixas da população que possuem 
mais renda.   
 
Resposta da questão 72: 
 [C] 
 
A metropolização a partir da década de 1970 desenvolveu-se com base nas atividades industriais e econômico-financeiras e com o passar do tempo 

algumas cidades das áreas metropolitanas passaram a se destacar na onda de expansão econômica a partir da cidade central. 

A alternativa [A] é falsa, apesar do crescimento das atividades econômicas ainda não aparecem capitais nordestinas na listagem. 

A alternativa [B] é falsa, Manaus tem seu principal vetor de desenvolvimento econômico na Zona Franca que produz bens de consumo. 

A alternativa [D] é falsa, as cidades do entorno das capitais avançaram com base em atividades industriais e de serviços.   
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Resposta da questão 73: 
 [D] 
 
No Brasil as pesquisas de instituições como a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) encontram-se em estágios muito avançados 

em diversas áreas o que possibilita o plantio de algumas de nossas principais commodities em diferentes solos, climas e épocas do ano. É o caso 

de produtos como soja, algodão, cana de açúcar e trigo. 

A alternativa [A] é falsa, o trigo no Sudeste e Centro-Oeste decorre de sementes selecionadas. 

A alternativa [B] é falsa, a produção de trigo no Sul é resultado de cortes em subsídios. 

A alternativa [C] é falsa, as condições ideais de produção de trigo no Sul relacionam-se ao clima subtropical, frio e à pluviosidade.   
 
Resposta da questão 74: 
 [D] 
 
O Brasil mostra um ritmo de crescimento econômico satisfatório nas últimas décadas implicando em aumento de consumo de energia. Boa parte 

da energia utilizada no país vem da matriz hidráulica. Mesmo considerando os fatores positivos por tratar-se de fonte de energia limpa e renovável 

deve-se ater ao fato que a implantação mal planejada de barragens pode causar problemas ambientais relacionados à vida animal e vegetal e 

quanto à qualidade da água. 

A alternativa [D] é falsa, o aumento de retenção de sedimentos a jusante provoca assoreamento diminuindo o volume de água no lago e a produção 
de energia   
 
Resposta da questão 75: 
 [B] 
 
Qualquer critério de classificação está sujeito a uma grande diversidade de parâmetros e referências. Por sua origem e tradição o estado de Israel 

tem fortes vínculos com o mundo ocidental, expressamente na Europa Ocidental nos Estados Unidos, locais considerados aliados dos israelenses 

nos conflitos com os estados árabes em seu entorno. 

As alternativas [A] e [C] são falsas, Turquia e Líbano são vinculados às tradições árabes nesse conflito. 

A alternativa [D] é falsa, a Moldávia está vinculada à esfera de influência da Rússia.   
 
Resposta da questão 76: 
 [A] 
 
Paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança podendo ser definida como domínio do visível. O espaço seria o conjunto de objetos e de relações 

que se realizam sobre esse objeto, resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço. 

A alternativa [A] é incorreta, a paisagem também é formada por elementos humanos e sociais.   
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