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1. (Ufsc 2015)   

 
 
Veja os principais obstáculos para o acordo de paz  
Jerusalém  
Os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como capital de 
seu futuro Estado. Israel a considera sua “capital eterna e indivisível”.  
Assentamentos  
Mais de 150 mil judeus vivem em assentamentos nos territórios 
ocupados por Israel, que quer mantê-los sob soberania israelense. Os 
palestinos querem o fim dos assentamentos.  
Refugiados palestinos  
Há mais de 3,5 milhões de refugiados palestinos. Israel rechaça o 
retorno de todos eles. Propõe a volta de uma pequena parte deles e 
compensação para os outros.  
Água  
Ambas as partes reivindicam o controle dos recursos hídricos da 
Cisjordânia.  
Disponível em: <http://dc386.4shared.com/doc/r_Wsqikc/preview.html> 

[Adaptado] Acesso em: 11 set. 2014. 
 
Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que:  
01) os atuais conflitos entre árabes e israelenses são devidos à 

Primavera Árabe, pois as duas populações reivindicam governos 
democráticos, e não teocráticos, como os que atualmente estão 
instalados.    

02) a Faixa de Gaza é um território localizado na Palestina, entre Israel 
e Egito, ao longo do Mar Mediterrâneo. O território é conhecido por 
estar em constante conflito, uma vez que é reivindicado pelo povo 
palestino.    

04) na sua porção ocidental, Israel estabelece limite com o Mar Morto.    
08) os franceses e os norte-americanos, após a Primeira Guerra 

Mundial, comprometeram-se a ajudar os judeus a construir um 
Estado livre e independente em território palestino, buscando, 

assim, enfraquecer os árabes e conquistar vantagens econômicas 
na região.    

16) tanto Israel como a Palestina reivindicam áreas que concentram 
dois recursos naturais não renováveis imprescindíveis para a 
humanidade: a água e o petróleo.    

32) o predomínio de climas áridos e semiáridos na região do Oriente 
Médio é bastante prejudicial para o desenvolvimento da 
agropecuária.    

64) os conflitos que hoje assolam o Oriente Médio têm diferentes 
motivos. O principal deles diz respeito ao território: israelenses e 
palestinos lutam para assegurar terras sobre as quais, segundo 
eles, têm direito milenar.    

 
2. (Uece 2015) Os depósitos eólicos podem ocorrer associados a 
ambientes fluviais e também na zona costeira, formando feições 
morfológicas típicas como os campos dunares. Sobre esta feição 
morfológica, analise as afirmações. 
I. As dunas fluviais do rio Solimões são uma feição presente em grande 

parte da sua extensão. 
II. Parte das dunas do litoral cearense formou-se a partir de sedimentos 

expostos na plataforma continental. 
III. As dunas costeiras ativas presentes no litoral nordestino formaram-

se no Cretáceo. 
Está correto o que se afirma em  
a) I e II apenas.    
b) II apenas.    
c) II e III apenas.    
d) I, II e III.    
 
3. (Uece 2015) Sobre o clima semiárido, analise as afirmações abaixo. 
I. O principal sistema responsável pela maior parte da precipitação na 

porção Norte do Nordeste do Brasil é a Zona de Convergência 
Intertropical. 

II. As chuvas no semiárido brasileiro ocorrem predominantemente entre 
os meses de fevereiro a maio. 

III. O semiárido apresenta um regime pluviométrico que proporciona a 
manutenção de drenagens perenes durante todo o ano. 

Está correto o que se afirma apenas em  
a) II.    
b) I e III.    
c) I e II.    
d) III.    
   
4. (Espcex (Aman) 2015)  “Sob o impacto da modernização econômica 
e da integração nacional, o Brasil passou de um país agroexportador e 
rural a um país urbano e industrial. Um processo vertiginoso de 
urbanização revolucionou [...] a sociedade brasileira em apenas meio 
século. Mas esse é um processo regionalmente desigual […].”  
MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o Ensino Médio. 2 ed. São Paulo: 

Atual, 2012, p. 264. 
As desigualdades no ritmo da urbanização regional do Brasil 
evidenciam-se 
I. na configuração geral das redes de transporte, a qual se apresenta 

mais densa e articulada nas regiões mais povoadas e 
economicamente mais dinâmicas, como as do Sudeste e do Sul do 
País. 

II. na configuração de suas redes urbanas, as quais se apresentam 
menos integradas nas regiões Norte e Centro-Oeste, e são 
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caracterizadas por um pequeno número de metrópoles e um grande 
número de cidades médias com a função de capitais regionais. 

III. nas fortes diferenças no ritmo de transferência da população do 
meio rural para o meio urbano, destacando-se a região Nordeste 
que, devido ao intenso êxodo rural sofrido, conheceu uma rápida 
trajetória de urbanização. 

IV. nos diferentes níveis de investimentos de capital realizados tanto 
pelo Estado como por empresas nacionais e transnacionais, que, 
selecionando um número reduzido de cidades no País, acabaram 
determinando um processo de metropolização mais acentuado na 
região Centro-Sul. 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) I e III     
b) II e III     
c) III e IV     
d) I e IV     
e) I, III e IV    
 
5. (Ufpr 2015) Para ir a um determinado local, um motorista consultou o 
aparelho de GPS (Sistema de Posicionamento Global), o qual indicou o 
caminho representado na figura a seguir. 

 
Sabendo que o maior segmento a ser percorrido no trajeto sugerido 

pelo GPS corresponde à distância de 345m,  é correto afirmar que a 

distância total a ser percorrida é de   

a) 425m  e a escala utilizada é de 1:1000.      

b) 705m  e a escala utilizada é de 1: 5000.      

c) 810m  e a escala utilizada é de 1: 2500.      

d) 810m  e a escala utilizada é de 1: 5000.      

e) 1410m  e a escala utilizada é de 1:10000.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. (Ufpr 2015)  Observe a tabela abaixo. 

Taxa média anual de variação da 

produtividade por trabalhador 

ocupado na indústria de 

transformação (em porcentagem) 

Brasil 1970/2011 

1970/1980 2,4  

1980/1990 0,1  

1990/2000 6,5  

2000/2011 0,3  

 
Com base na tabela e nos conhecimentos de Geografia Industrial, 
assinale a alternativa correta.   
a) Na década de 70, a política de substituição de importações de 

petróleo levou à modernização tecnológica do setor petrolífero e ao 
consequente salto de produtividade expresso nos dados da tabela.     

b) Na década de 80, o retrocesso da indústria foi resultado da opção do 
governo de privilegiar as exportações de produtos agrícolas com o 
fim de obter divisas para o pagamento da dívida externa.     

c) Na década de 90, a produtividade cresceu mais rapidamente em 
função dos estímulos criados pelo controle da inflação, pela abertura 
da economia e também pela atração de investimento direto 
estrangeiro.     

d) A desconcentração espacial da indústria tem como contrapartida a 
redução do ritmo de inovação tecnológica, razão pela qual a 
produtividade só cresceu com força nas décadas de 70 e 90, 
quando aumentou o nível de concentração industrial em São Paulo.     

e) Na primeira década do séc. XXI, o fraco crescimento da 
produtividade resultou da privatização de empresas do setor 
produtivo estatal, medida que implicou a desativação dos centros de 
pesquisa científica dessas empresas.    

 
7. (Unesp 2015)  Analise o gráfico. 

 
A partir da análise do gráfico e de conhecimentos sobre as 
características qualitativas do comércio exterior brasileiro, o termo que 
exprime corretamente a orientação assumida pela pauta de 
exportações brasileiras a partir do século XXI é o de  
a) sofisticação.    
b) industrialização.    
c) estagnação.    
d) reprimarização.    
e) crescimento.    
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8. (Espcex (Aman) 2015) Sobre o comércio exterior brasileiro, podemos 
afirmar que 
I. no comércio mundial, o Brasil possui hoje a condição de Global 

Trader, estando, portanto, comprometido com os princípios do 
multilateralismo e do liberalismo no comércio mundial. 

II. a partir da metade da década de 1990, com o aumento da 
participação de produtos básicos e semimanufaturados na pauta de 
exportações brasileira, a participação do Brasil nos fluxos comerciais 
globais deu um salto para mais de 3% do total mundial. 

III. enquanto na pauta de exportações brasileiras para a União Europeia 
e Ásia predominam produtos primários e semimanufaturados, os 
países do NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) 
e da América do Sul absorvem, principalmente, produtos 
manufaturados do Brasil. 

IV. a redução das metas de crescimento da economia chinesa é fato 
positivo para a economia brasileira, pois tende a abrir um espaço 
ainda maior para nossas exportações de produtos básicos. 

V. o Mercosul responde por cerca de 40% das exportações brasileiras, 
o que revela a forte dependência comercial do País em relação ao 
bloco e justifica o aumento dos investimentos privados brasileiros 
nos países do Mercosul. 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) I e III     
b) III e V     
c) II e V     
d) I, III e IV     
e) I, II e IV    
   
9. (Espcex (Aman) 2015)  Sobre a matriz energética brasileira podemos 
afirmar que 
I. embora os combustíveis fósseis tenham importante participação na 

matriz energética brasileira, o País apresenta relativo equilíbrio no 
uso de fontes renováveis e não renováveis de energia. 

II. atualmente, tomados em conjunto, o setor industrial e o setor 
residencial são responsáveis por cerca de 70% do consumo 
energético total do País. 

III. a biomassa e o gás natural estão entre as principais fontes na 
geração de energia térmica convencional, porém o diesel (derivado 
do petróleo) continua sendo a principal fonte de geração elétrica em 
usinas térmicas no País. IV- a descoberta do pré-sal contribuiu para 
a autossuficiência brasileira em petróleo e interrompeu políticas de 
diversificação da matriz energética, tais como a retomada do 
programa de centrais nucleares e os investimentos em geração 
eólica no País. 

V. a fim de amenizar os impactos ambientais, o projeto aprovado para a 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA) a definiu 
como uma “usina a fio d’água”, o que acarretará grandes variações 
em sua capacidade de produção entre a estação das cheias e a 
das vazantes. 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) I e III     
b) II, III e V     
c) I e V     
d) I, III e IV     
e) IV e V    
 
10. (Fgv 2015)  Segundo um estudo realizado pela unidade de 
pesquisa da revista britânica The Economist, tendo por base o 

desempenho dos 26  estados e do Distrito Federal em oito categorias 

e vinte e cinco indicadores, foi criado o mapa a seguir. 
 

 
 
A partir da análise do mapa, é correto afirmar que a pesquisa criou o 
mapa  
a) da sustentabilidade, que revela as ações dos estados para melhorar 

as estratégias ambientais.    
b) da produtividade industrial, com destaque para o setor naval.    
c) do IDH, com rápida redução da desigualdade regional.    
d) da distribuição dos mananciais, que retrata a crise no fornecimento 

de água.    
e) da competitividade dos estados, que revela aqueles que têm as 

melhores condições de receber investimentos externos.    
 
11. (Unesp 2015)  Observado de um ângulo distinto, o desenvolvimento 
da primeira metade do século XX apresenta-se basicamente como um 
processo de articulação das distintas regiões do país em um sistema 
com um mínimo de integração. 

Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 2013. 
Considerando o processo histórico de desenvolvimento econômico e 
territorial brasileiro, ao longo da primeira metade do século XX, é 
correto afirmar que  
a) estabelecimento de redes comerciais protecionistas estimulou a 

produção cafeeira, a partir deste momento, voltada ao sólido 
mercado consumidor nacional.    

b) o fortalecimento do mercado interno reforçou o movimento de 
substituição das importações, fomentado na região Sudeste pela 
ação do Estado e do capital estrangeiro.    

c) a adoção de superintendências locais financiou a modernização da 
economia açucareira do litoral nordestino, reinserindo-a no mercado 
internacional.    

d) a implantação de um sistema nacional integrado solidificou os 
empreendimentos agroindustriais da região Centro-Oeste, agora 
protegidos pelo planejamento desenvolvimentista nacional.    
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e) a articulação regional garantiu o crescimento da exploração aurífera 
em Minas Gerais, fornecendo subsídios técnicos e amplo mercado 
consumidor.    

 
12. (Uece 2015)  No espaço agrário do Ceará, um elemento foi 
antecedente à agricultura: a criação de gado, que foi responsável pela 
ocupação, pela organização e pela expansão inicial. Sobre a atividade 
da pecuária praticada no território cearense em sua fase inicial, 
assinale a assertiva verdadeira.   
a) Foi praticada nos tabuleiros sublitorâneos, notadamente de forma 

intensiva.     
b) Consorciada com a atividade açucareira, proporcionou novas 

possibilidades para a expansão da economia colonial.     
c) O curso dos principais rios serviu como esteio à prática de uma 

pecuária extensiva.     
d) Uma base técnica rudimentar determinada pelo trabalho 

predominantemente escravo caracterizou a economia da pecuária.     
   
13. (Uel 2015)  O estado do Paraná é constituído por três Planaltos, 
que se apresentam como típica paisagem de degraus estruturais ou 
escarpas de estratos. 
Com base nos conhecimentos sobre os Planaltos paranaenses, 
assinale a alternativa correta.  
a) O Primeiro Planalto é formado pelos campos de Curitiba e Castro e 

divide-se em três regiões: Planalto de Curitiba, Região Açungui e 
Planalto Maracanã.    

b) O Primeiro Planalto é formado pelos campos de Cambará e Iguaçu, 
onde se encontram os principais bens minerais energéticos, como 
carvão mineral, urânio e xisto pirobetuminoso.    

c) O Segundo Planalto, formado pelos campos de Palmas, é a região 
onde se localizam os minerais metálicos, como ouro e prata.    

d) O Segundo Planalto representa o plano de declive que forma a 
encosta Serra Geral do Paraná, denominada de escarpa mesozoica.    

e) O Terceiro Planalto, formado pelos campos Gerais e pelo Aquífero 
Carste, apresenta várias quedas d’água, como Salto São Francisco.    

   
14. (Uel 2015)  A crosta terrestre sofreu, no decorrer da história da 
Terra, processos endógenos presentes na formação do relevo. 
Em relação aos processos endógenos presentes nessa formação, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que formam 

ondulações no terreno em estruturas plásticas. 
II. Orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande 

intensidade (vertical ou inclinado) sobre rochas de estruturas rígidas 
que se quebram. 

III. Diastrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por 
processos tectônicos provocados e propagados pela energia 
interna da Terra. 

IV. Dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que 
ocorrem, geralmente, sobre as rochas basálticas. 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
 

15. (Uece 2015)  “As histórias que cercam o Buraco das Araras em 

Jardim, a 239 km  de Campo Grande, são parte do passeio. Os 

turistas que visitam o atrativo turístico ouvem dos guias as teorias para 
o surgimento da dolina.”  
Com direito a lendas, Buraco das Araras é passeio imperdível em MS  
 

26/12/2013 06h11 - Atualizado em 26/12/2013 
06h15http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/12/com-
direito-lendas-buraco-das-araras-e-passeio-imperdivel-em-ms.html.  

As dolinas são depressões que podem ocorrer em litologias cársticas. 
Sobre esta forma de relevo, é correto afirmar que   
a) pode ser formada pela dissolução de rochas calcárias ou pelo 

desmoronamento do teto de grutas da mesma litologia.     
b) é comumente encontrada em relevos sedimentares, formada a partir 

de litologias compostas por rochas como quartzito.     
c) sua origem está associada à atuação da vegetação nos movimentos 

de terra das áreas de encosta onde o relevo é predominantemente 
cristalino.     

d) pode surgir em qualquer tipo de terreno como consequência das 
práticas de extração da caulinita sem o manejo adequado.     

   
16. (Uece 2015) Assinale a única alternativa que contém 
exclusivamente ambientes e feições que estão presentes nas planícies 
costeiras.   
a) Deltas, estirâncio e marisma.     
b) Faixa praial, restinga e boulder.     
c) Dunas, alofana e mangue.     
d) Dallas, falésias e estuários.     
   
17. (Ufpr 2015)  As formas ou conjuntos de formas de relevo participam 
da composição das paisagens em diferentes escalas. Relevos de 
grandes dimensões, ao serem observados em um curto espaço de 
tempo, mostram aparência estática e imutável; entretanto, estão sendo 
permanentemente trabalhados por processos erosivos ou 
deposicionais, desencadeados pelas condições climáticas existentes. 
Esses processos, originados pelas forças exógenas, promovendo, ao 
longo de grandes períodos de tempo, a degradação (erosão) das áreas 
topograficamente elevadas e a agradação (deposição) nas áreas 
topograficamente baixas, conduzem a uma tendência de nivelamento 
da superfície terrestre. Isso só se completará caso não haja 
interferência das forças endógenas, que podem promover 
soerguimentos ou rebaixamentos terrestres. Há que se considerar, 
ainda, a ação conjunta das duas forças e as implicações altimétricas 
geradas por ocorrências de variações do nível do mar.  
Adaptado de MARQUES, J.S. Ciência Geomorfológica. In: GUERRA, A. 
J. T.; CUNHA, S. B. (Orgs.) Geomorfologia: uma atualização de bases 
e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand,1994, p. 23-45.  
Tendo como referência o texto acima e os conhecimentos de 
geomorfologia, a ciência que estuda as formas do relevo, identifique as 
seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):  
(     ) O relevo é o resultado da atuação das chamadas forças 

endógenas e exógenas. Os processos endógenos estão 
associados à dinâmica das Placas Tectônicas e os exógenos 
relacionados à atuação climática.  

(     ) Durante a era Cenozoica, as formas de relevo, em grande escala, 
permaneceram estáveis em consequência do equilíbrio entre 
forças exógenas e endógenas.  
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(     ) Os deslizamentos de terra, fluxos de lama e detritos, que ocorrem 
em grandes maciços rochosos, como é o caso da Serra do Mar, 
apesar de resultarem muitas vezes em catástrofes e danos à 
população, podem ser processos naturais de degradação, que 
participam da evolução das formas do relevo.  

(     ) Os processos de agradação ocorrem predominantemente no 
Brasil em relevo de planícies.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo.   
a) V – V – F – F.     
b) F – V – F – V.     
c) F – F – V – V.     
d) V – F – V – V.     
e) V – F – V – F.    
   
18. (Uel 2015)  Leia o texto a seguir.  
Montes Claros (MG) registrou uma sequência de tremores nos últimos 
três anos. O mais forte deles – de 4,2 de magnitude na escala Richter, 
ocorrido em 19 de maio de 2012 – motivou a instalação de estações 
sismográficas na Universidade de Brasília (UnB) e na Universidade de 
São Paulo (USP), que passaram a monitorar os fenômenos em parceria 
com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). 
Adaptado de: <http://selmawebsite.blogspot.com.br/2014/04/abalos-
sismicos-em-minas-gerais.html>. Acesso em: 30 abr. 2014. 
Considerando que o Brasil encontra-se na placa tectônica Sul-
Americana, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o que 
gerou o abalo sísmico no estado de Minas Gerais, em abril de 2014.  

a) As acomodações da falha geológica, de aproximadamente 3 km  de 

extensão.    
b) A colisão da placa de Nazca com a placa Sul-Americana.    
c) O constante choque entre as placas Sul-Americana e Africana.    
d) Os sentidos divergentes entre as placas Sul-Americana e de Nazca.    
e) Os sentidos convergentes das falhas geológicas que limitam as 

placas Sul-Americana e Africana.    
   
19. (Ufpr 2015)  Segundo o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo 
Monteiro, diferentes centros de ação atmosférica atuam sobre a 
América do Sul, sendo eles: Massa Tropical Atlântica, Massa Equatorial 
Continental, Massa Polar Atlântica, Massa Tropical Continental e 
Massa Equatorial do Atlântico Norte. Com base na atuação dessas 
massas de ar e em suas características, considere as seguintes 
afirmativas:  
I. A Massa Equatorial Continental é a única massa continental do 

planeta com características úmidas, devido à grande extensão da 
floresta amazônica e sua evapotranspiração.  

II. A Massa Polar Atlântica é a responsável pelas ondas de frio que 
atingem o Brasil devido ao abastecimento polar proveniente do 
Ártico.  

III. A direção predominante dos ventos originados na Massa Tropical 
Atlântica sobre a fachada sul do Brasil é de oeste.  

IV. As massas Tropical Atlântica e Equatorial do Atlântico Norte são as 
formadoras, respectivamente, dos alísios de sudeste e nordeste 
que atuam sobre o Brasil.  

Assinale a alternativa correta.   
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.     
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     

e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
   
20. (Uece 2015)  Analise as afirmações que versam sobre a 
geomorfologia fluvial e demais processos associados. Assinale com V 
as afirmações verdadeiras e com F, as falsas. 
(     ) Os rios são poderosos agentes de transformação da paisagem em 

virtude da sua capacidade de erodir, transportar e depositar. 
(     ) Diversos rios que drenam litologias cristalinas podem ser 

classificados como rios antecedentes. 
(     ) As bacias de drenagem apresentam áreas muito pequenas que 

juntas compõem a bacia hidrográfica de um rio. 
(     ) Os processos aluviais podem compreender erosão, transporte e 

sedimentação, também em leques aluviais. 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) V, V, F, V.    
b) V, F, V, V.    
c) F, F, V, V.    
d) F, V, F, F.    
   
21. (Uece 2015)  Analise as afirmações que tratam sobre o ciclo 
hidrológico, e assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as 
afirmações falsas. 
(     ) Dentre as principais forças que controlam o ciclo hidrológico está 

a radiação solar, associada à gravidade e à rotação da Terra. 
(     ) O ciclo da água é um fenômeno global de circulação fechada da 

água entre os oceanos, os continentes e a atmosfera. 
(     ) A construção de barragens, usinas hidrelétricas e a poluição das 

águas podem afetar o ciclo hidrológico. 
(     ) No ciclo hidrológico de longo prazo, parte do consumo de água 

pode estar associado ao intemperismo químico nas reações de 
hidrólise, na formação de rochas sedimentares e metamórficas, 
e na formação de minerais hidratados. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) V, V, V, F.    
b) F, V, V, F.    
c) V, F, V, F.    
d) V, V, V, V.    
   
22. (Uerj 2015)  O problema básico das projeções cartográficas é a 
representação de uma superfície curva em um plano. Pode-se dizer 
que todas as representações de superfícies curvas em um plano 
envolvem “extensões” ou “contrações”, que resultam em distorções ou 
“rasgos”. Diferentes técnicas de representação são aplicadas no 
sentido de alcançar resultados que possuam certas propriedades 
favoráveis para um propósito específico. 
 

Adaptado de IBGE. Noções básicas de cartografia. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1999. 

 
Para o propósito específico de reduzir as distorções tanto de forma 
quanto de área dos continentes, os resultados mais adequados são 
alcançados pela seguinte projeção cartográfica:  
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a)     

b)     

c)     

d)     
 
23. (Uel 2015) Com o objetivo de representar, o mais próximo possível 
do real, o espaço geográfico, os cientistas usaram as projeções 
cartográficas. As mais utilizadas são as de Mercator e Peters, 
representadas pelas figuras a seguir. 
 

 
 
Com base nos conhecimentos sobre projeções cartográficas, assinale a 
alternativa correta.  
a) Na projeção de Peters, o espaçamento entre os paralelos aumenta 

da linha do equador para os polos, enquanto o espaçamento entre 
os meridianos diminui a partir do meridiano central.    

b) Na projeção de Mercator, o espaçamento entre os paralelos diminui 
da linha do equador para os polos, enquanto o espaçamento entre 
os meridianos aumenta a partir do meridiano central.    

c) Na projeção de Peters, o plano da superfície de projeção é tangente 
à esfera terrestre (projeção azimutal); já, na projeção de Mercator, o 
plano da superfície de projeção é um cone (projeção cônica) 
envolvendo a esfera terrestre.    

d) Na elaboração de uma projeção cartográfica, o planisfério de Peters 
mantém as distâncias proporcionais entre os elementos do mapa, 
aumentando o comprimento do meridiano central.    

e) A projeção de Mercator é desenvolvida em um cilindro, sendo 
mantida a propriedade forma; essa projeção mostra uma visão de 
mundo eurocêntrica.    

   
24. (Uece 2015)  As escalas representam um elemento fundamental 
para a cartografia. Sua utilização baseia-se nas relações de proporção 
entre o tamanho real e o tamanho da representação. Sobre esse 
assunto, analise as afirmações abaixo. 
I. Quanto maior a escala, menor a área representada e menor é o nível 

de detalhe. 
II. Escala é a relação que há entre a área do mapa pela área real, 

assim, E d D.  

III. Se a escala de um mapa é 1: 500,  significa que cada centímetro 

do mapa representa 500  centímetros do espaço real. 

Está correto o que se afirma apenas em  
a) I e III.    
b) I.    
c) II e III.    
d) II.    
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25. (Uece 2015)  Adotando o positivismo lógico como método de 
conhecimento da realidade, esse novo paradigma da geografia buscava 
leis ou regularidades representadas sob a forma de ordenamentos 
espaciais. Empregava-se o uso de técnicas estatísticas e modelos 
matemáticos como método de apreensão do real, assumindo uma 
pretensa neutralidade científica para o ordenamento espacial.  
A corrente do pensamento geográfico que se relaciona com o 
enunciado acima é denominada   
a) Possibilismo.     
b) Geografia Crítica.     
c) Nova Geografia.     
d) Determinismo Ambiental.     
   
26. (Espcex (Aman) 2015)  “Nas últimas décadas do século XX, o 
número de migrantes internacionais aumentou de forma significativa 
[…] por causa das disparidades econômicas entre os países”.  
TERRA, L; ARAÚJO, R; GUIMARÃES, R. Conexões- Estudos de 
Geografia Geral. 1.ed. São Paulo: Moderna, 2009, p. 327. 
Sobre as migrações no contexto da globalização podemos afirmar que 
I. a globalização tem facilitado as migrações, devido tanto à redução do 

custo dos transportes quanto à expansão dos meios de 
comunicação. 

II. embora os EUA e o núcleo mais próspero da União Europeia sejam 
as duas maiores zonas de atração de fluxos migratórios do mundo, 
países situados no Oriente Médio são os que possuem maior 
percentagem de imigrantes na população. 

III. a crescente necessidade de mão de obra imigrante por parte da 
Austrália tem levado esse País a estimular a imigração através de 
políticas imigratórias menos seletivas. 

IV. no México, o recebimento de remessas financeiras de seus milhares 
de emigrados constitui uma das maiores fontes de divisas do País. 

V. as restrições cada vez mais rígidas impostas pelos países 
desenvolvidos à imigração clandestina, aliada à constante 
vigilância de suas fronteiras, têm impedido o crescimento do 
número de imigrantes ilegais no mundo. 

 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) I e III     
b) III e IV     
c) I, II e IV     
d) II, III e V     
e) I, IV e V    
 
27. (Fuvest 2015)  O grupo Boko Haram, autor do sequestro, em abril 
de 2014, de mais de duzentas estudantes, que, posteriormente, 
segundo os líderes do grupo, seriam vendidas, nasceu de uma seita 
que atraiu seguidores com um discurso crítico em relação ao regime 
local. Pregando um islã radical e rigoroso, Mohammed Yusuf, um dos 
fundadores, acusava os valores ocidentais, instaurados pelos 
colonizadores britânicos, de serem a fonte de todos os males sofridos 
pelo país. Boko Haram significa “a educação ocidental é pecaminosa” 
em haussa, uma das línguas faladas no país.  
 
www.cartacapital.com.br. Acessado em 13/05/2014. Adaptado.  
  
O texto se refere   
a) a uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque, que passou a atuar no 

país após a morte de Sadam Hussein.     

b) a um grupo terrorista atuante nos Emirados Árabes, país 
economicamente mais dinâmico da região.     

c) a uma seita religiosa sunita que atua no Sul da Líbia, em franca 
oposição aos xiitas.     

d) a um grupo muçulmano extremista, atuante no Norte da Nigéria, 
região em que a maior parte da população vive na pobreza.     

e) ao principal grupo religioso da Etiópia, ligado ao regime político dos 
tuaregues, que atua em toda a região do Saara.    

 
28. (Uel 2015)  Analise a figura a seguir. 
 

 
 
Desde o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade, proveniente da 
Revolução Francesa e, posteriormente, inserido no atual mundo 
globalizado e neoliberal, o trânsito de mercadorias, capitais e pessoas 
passou a ser regulado por acordos nacionais e internacionais 
construídos por governos de países em diferentes escalas de poder 
financeiro e militar. 
 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um aspecto em que 
a globalização e o neoliberalismo se expressam.  
a) Pela dispensa de controle dos Estados no comércio de mercadorias 

de alto valor agregado.    
b) Na constituição do sistema bancário internacional, que regula 

plenamente o fluxo de capitais nos paraísos fiscais.    
c) Na liberdade cultuada pelo sistema financeiro neoliberal, que 

expande socialmente a disseminação das riquezas.    
d) No poderio bélico militar dos estados nacionais, efetivamente 

controlado pela ONU.    
e) No estabelecimento de normas rígidas para condicionar a imigração 

ao controle do Estado.    
 
29. (Unicamp 2015)  No mês de julho de 2014, uma chuva de granizo 
em uma praia do rio Ob, na cidade de Novosibirsk, na Sibéria, produziu 
duas vítimas fatais. Esse tipo de evento atmosférico é relativamente 
raro em latitudes médias e altas, sendo sua ocorrência mais frequente 
em regiões equatoriais, onde há maior incidência de formação de 
nuvem do tipo cumulonimbus. 
 
A ocorrência do mencionado fenômeno está associada  
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a) ao fenômeno do “El Niño”, que produz mais evaporação da água de 
rios, mares e canais, afetando também as regiões temperadas e 
polares.    

b) a uma anomalia das condições atmosféricas locais, resultante da 
influência dos ventos quentes vindos do sul da Rússia.    

c) ao período de verão, estação em que ocorre mais frequentemente o 
aumento da temperatura média e maior evaporação da água.    

d) ao deslocamento de nuvens da Europa mediterrânea, de clima 
quente e úmido, produzindo chuvas torrenciais nas regiões polares.    

 
30. (Espcex (Aman) 2015)  Em 2003 foi criado o termo BRIC, uma sigla 
indicando o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, respectivamente, como 
países que estariam destinados a ingressar no seleto grupo das 
principais economias mundiais, devido à força de seus recursos 
naturais, humanos e estratégicos. 
 
Sobre os parceiros do Brasil nesse bloco, é correto afirmar que 
 
I. embora a Rússia tenha perdido importância econômica no cenário 

mundial, apresenta-se como uma estratégica fornecedora de petróleo 
e gás natural para os países europeus.  

II. enquanto na China o setor secundário responde por quase metade 
do PIB do País; na Índia é o setor terciário que se destaca, 
respondendo por mais da metade do seu PIB. 

III. a competitividade da economia chinesa está fortemente relacionada 
à vasta reserva de mão de obra barata, ao seu enorme mercado 
consumidor potencial e às reformas políticas democráticas 
promovidas pelo Partido Comunista, sem as quais seria inviável a 
atuação do grande capital. 

IV. enquanto o “milagre chinês” articulou-se em torno da produção 
manufatureira intensiva em mão de obra, a Índia se destaca na 
globalização através dos setores de biotecnologia e de tecnologias 
da informação, os quais demandam quantidade relativamente 
pequena de trabalhadores de alta qualificação. 

V. em virtude das rígidas políticas de controle de natalidade, tanto a 
China como a Índia já apresentam taxas de crescimento natural 
próximas a zero, o que implicará necessariamente um rápido 
processo de expansão da população idosa em ambos os países. 

 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) II, III e V     
b) II, III e IV     
c) I, IV e V     
d) I, III e IV     
e) I, II e IV    


