GEOGRAFIA
INSTRUÇÃO: Responder à questão 11 com base nas afirmativas, que tratam das mudanças territoriais e
culturais ocorridas no mundo após o fim da Guerra Fria.
I.

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir, dando lugar à Federação Russa, e é criada a
Comunidade dos Estados Independentes.

II. A República Báltica da Croácia é incorporada à Albânia.
III. A incorporação da Letônia à Unidade Européia ocorre concomitantemente com a queda do Muro de Berlim.
IV. A divisão da Tchecoslováquia origina a República da Eslováquia e a República Tcheca.
11) Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas
A) I e II
B) I, II e III
C) I e IV
D) II, III e IV
E) III e IV
______________________________________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 com base nas pirâmides etárias e nas afirmativas, que tratam do
tema população.

I.

A pirâmide B apresenta uma configuração que demonstra o aumento das taxas de natalidade nas três
últimas décadas.

II. A pirâmide D evidencia uma estrutura estável, embora deva ter passado por uma situação de guerra, pois há
uma diminuição considerável no número de homens adultos.
III. A pirâmide A apresenta uma contradição típica de países pobres: alta natalidade e mortalidade infantil,
acompanhadas de uma elevada expectativa de vida da população.
IV. A pirâmide C indica elevado índice de expectativa de vida e a pirâmide A, elevada taxa de mortalidade.
12) Com base nas pirâmides e nas afirmativas, conclui-se que somente estão corretas
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
I, II e III
I e III
II e IV
III e IV
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13) O mundo apresenta redes de mobilidade populacional que transcendem fronteiras internacionais em
busca de melhores condições de vida. Nesse deslocamento, pode-se afirmar corretamente que

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 15, relacione corretamente as cidades da coluna B às
expressões da coluna A, referentes à hierarquia
urbana.

A) na América do Sul, os imigrantes que chegaram
nas duas últimas décadas são representados por
refugiados políticos e por japoneses que vêem
nas áreas metropolitanas melhores condições de
vida do que no seu país.

Coluna A

B) todos os países da América do Norte apresentam excelentes possibilidades econômicas para
os imigrantes, continuando válida a idéia de
“fazer a América”.

Coluna B

( 1 ) Cidade Global

( ) Florianópolis

( 2 ) Metrópole regional

( ) Caxias do Sul

( 3 ) Centro regional

( ) São Paulo

( 4 ) Centro sub-regional

( ) Manaus

15) A numeração correta da Coluna B, de cima para
baixo, é

C) são dos países africanos a maioria dos imigrantes que chegam atualmente ao Brasil para trabalhar nas indústrias da Grande São Paulo.

A) 1 – 2 – 3 – 4
D) a busca dos melhores salários oferecidos pelos
países produtores de petróleo atrai ao Golfo
Pérsico muitos trabalhadores da Índia e de
outras nações.

B) 3 – 2 – 4 – 1
C) 2 – 3 – 4 – 1
D) 3 – 4 – 1 – 2

E) a porcentagem de população estrangeira na
Austrália é superior à dos Estados Unidos, devido à proximidade com a África e à estabilidade
econômica e política do país.

E) 2 – 4 – 1 – 3
___________________________________________________

___________________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder à questão 16 com base
nas informações referentes a um dos espaços
mais conflituados do mundo.

14) Considerando duas cidades, uma localizada a 35°
de latitude Sul e a outra a 21° de latitude Norte, é
correto concluir que

“Tornou-se Estado em 1948, ampliando o seu território no ano seguinte. Chegou a incorporar a Faixa
de Gaza na década de 60, devolvendo-a oficialmente em 2005.”

A) ambas estariam na mesma zona térmica da
Terra.
B) a cidade que está a 35° Sul terá, ao meio-dia,
horário solar, a sua sombra voltada para o
Norte.

16) O país a que o texto se refere é:

C) a cidade localizada a 21° Norte terá o Sol no zênite duas vezes ao ano.

A) Palestina.
B) Afeganistão.

D) na cidade localizada no Hemisfério Sul, o Sol nascente sempre estará no ponto Leste da Rosados-Ventos.

C) Eritréia.
D) Síria.

E) o ângulo de incidência do Sol ao meio-dia, horário civil, será sempre igual nas duas cidades.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 18 com base no
mapa da agricultura da região Sul do Brasil.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 17 com base
no mapa e nas afirmativas.

18) As áreas numeradas no mapa (1, 2 e 3) correspondem,
respectivamente, à produção de
A) café, soja, algodão.
B) pecuária, fumo, uva.
C) algodão, café, trigo.
D) trigo, soja, algodão.
E) café, uva, pecuária.
__________________________________________________________
19) No dia de hoje, sabemos que Porto Alegre se encontra
no horário de verão. Que horas marcará um relógio na
capital gaúcha, quando em Londres forem 13 horas?

I.

A) 11 horas
B) 10 horas
C) 9 horas
D) 11 horas e 30 min
E) 10 horas e 30 min
____________________________________________________

Esse mapa, que representa o Reino Unido, é formado por países capitalistas monárquicos e pela
Inglaterra, que é um país presidencialista.

II. A área representada pelo número 2 é a Irlanda
do Norte e a representada pelo número 5 é o
País de Gales.

20) A Amazônia tem sofrido agressões ambientais incontestáveis, desde desmatamentos para a produção de madeiras até uma quase incontrolável biopirataria. Embora
seja necessário promover o desenvolvimento, também é
preciso distribuir as riquezas de forma justa e conservar
o patrimônio para as gerações seguintes. Para isso, o
caminho mais recomendado tem sido o planejamento regional com investimento em políticas públicas qualificadas, o qual deverá considerar, sobretudo,

III. A capital do país de número 3 é Londres, e a do
país de número 1 é Copenhague.
IV. O país 4, embora faça parte da União Européia,
ainda não adotou o Euro como sua moeda.
17) Com base no mapa e nas afirmativas, conclui-se que
somente estão corretas

A) a criação de novas zonas francas, como a de
Manaus.
B) o incentivo para as políticas agroindustriais facilitadoras do ingresso de grupos estrangeiros com capital próprio e portadores de tecnologia moderna.
C) o ecoturismo de massa nas áreas de fácil acesso.
D) a criação de novas fronteiras agrícolas.
E) o desenvolvimento sustentável, com a participação das comunidades locais.

A) I e II
B) I, II e III
C) I e IV
D) II e IV
E) III e IV
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