GEOGRAFIA
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 11, considere as afirmativas.
A Amazônia é alvo de vultosos investimentos e também de muitas preocupações. Os olhares do mundo
inteiro vêem nela uma área de futuro, tanto do ponto
de vista natural quanto do econômico. Com relação
a esse espaço, é correto afirmar que
I.

seu clima, Equatorial Úmido, apresenta uma precipitação anual média de 2.000 mm, com temperaturas elevadas e pequena amplitude térmica.

II. a Zona Franca de Manaus, que atraiu centenas
de imigrantes durante as últimas décadas do século passado, foi extinta em 2005.
III. a manutenção da Floresta Equatorial é fundamental, pois a Amazônia continua sendo o pulmão do
mundo.
IV. o Plano de Desenvolvimento Amazônia Sustentável, proposto em 2004, propõe a divisão da
Amazônia em três macrorregiões e estabelece
diretrizes de planejamento para cada uma delas.
11) Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente
estão corretas
A) I, II e III
B) I, II e IV
C) I e IV
D) II e III
E) III e IV
____________________________________________________
12) No mundo globalizado, os fluxos de capital revelam
atuações internacionais e reforçam o processo de
interdependência das economias. Os investimentos
de capitais em forma de títulos públicos ou ações
negociadas em bolsas de valores, que evidenciam o
surgimento de cidades globais, são chamados de
A) investimentos produtivos.
B) investimentos financeiros.
C) fluxos de comércio.
D) fluxos industriais.
E) distribuição monetária.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, considere o mapa e as afirmativas.

I.

O mapa evidencia uma região fronteiriça entre dois países pertencentes ao NAFTA.

II. As setas indicam os principais eixos de entrada de imigrantes mexicanos para os Estados Unidos da América
do Norte.
III. No México, nas áreas próximas à fronteira com os Estados Unidos da América do Norte, estão concentradas
as indústrias “maquiadoras”, responsáveis por significativa parcela de exportações mexicanas.
IV. Os estados norte-americanos assinalados pelos números 1 e 2, receptores de imigrantes ilegais mexicanos,
são o Texas e a Califórnia, respectivamente.
13) Pela análise do mapa e das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas
A) I, II e III
B) I e III
C) I e IV
D) II, III e IV
E) II e IV
___________________________________________________________________________________________________
14) O governo de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) será lembrado pelo slogan “50 anos em 5”, que significou para
o Brasil, em termos reais,
A) uma obsessão industrialista, com a abertura do país para investimentos estrangeiros.
B) uma política paternalista em relação ao capital nacional.
C) um grande incentivo à exportação de produtos originados na agroindústria nacional.
D) a construção de Brasília, com recursos gerados pelo excedente de capitais oriundos das exportações de
petróleo brasileiro.
E) investimentos estatais em indústrias automobilísticas que utilizavam tecnologia nacional.
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15) As questões geopolíticas dominam o mundo por meio de
um jogo de poderes. Conflitos referentes a interesses religiosos e ao domínio de tecnologia, como a nuclear, por
exemplo, provocam tensões e levam à guerra. Nesse sentido, um determinado país do Oriente Médio, que faz limites com o Iraque, tem trazido, nas últimas décadas, muitas preocupações. Este país é

INSTRUÇÃO: Responder à questão 19 com base
na área limitada pela rede de coordenadas e nas
afirmativas.
160o

A) a Etiópia.
B) a Mongólia.
C) o Irã.
D) a Eritréia.
E) o Iêmen.
__________________________________________________
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 16, imagine
uma pessoa na seguinte situação:
·
·
·
·
·

localização: 30o de latitude Norte
posição: em pé, ereta
horário: 12 horas
dia: 22 de dezembro
direção do olhar: Pólo Sul

40o
A

I.

16) Considerando as informações acima, podemos afirmar,
com relação a sua sombra, que

50o

O espaço representado na rede localiza-se inteiramente no Hemisfério Ocidental.

II. A cidade B localiza-se na Zona Tropical.
A)

não há sombra, pois é Solstício de Verão no Hemisfério Norte.

B)

não há sombra, pois é o dia em que a Terra se
encontra no Periélio.

III. A cidade A, que está situada numa área localizada a 2.000 metros acima do nível do mar, provavelmente apresenta temperaturas mais baixas do
que a cidade B, situada no nível do mar.

C) há sombra, a qual se projeta a partir de suas costas.

IV. No espaço limitado pela rede, está inserido o território brasileiro.

D) há sombra, a qual se projeta para o lado Sul.
E) há sombra, a qual se projeta para o lado Oeste.
_________________________________________________

19) Pela análise da rede de coordenadas e das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas

17) Quanto às áreas de planaltos e chapadas da Bacia do
Paraná, no Rio Grande do Sul, é correto afirmar que
A)

a formação étnica predominante nessas áreas é
constituída por descendentes de portugueses e de
japoneses.

B)

limitam-se, a leste, com o Escudo Cristalino.

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

C) trata-se de importantes áreas produtoras de soja e
de trigo.
D) sua cobertura vegetal natural é constituída de
Florestas Tropicais.

20) A introdução de organismos geneticamente modificados (OGMs) de alto rendimento pode implicar uma
homogeneização cada vez maior das práticas de cultivo e, também, do meio natural. Por outro lado, o homem tem abandonado os cultivares tradicionais, mais
adaptados aos diferentes ecossistemas. Essa situação,
que preocupa os ambientalistas, é denominada

E)

sua formação geológica é basicamente constituída
de rochas metamórficas.
_____________________________________________________

18) Se os relógios de moradores de uma cidade localizada a 56o Norte e 13o Leste estão marcando 16 horas,
que hora solar verdadeira será nesta cidade?
A)
B)
C)
D)
E)

17
16
16
15
15

A)
B)
C)
D)
E)

horas.
horas e 8 minutos.
horas.
horas e 52 minutos.
horas.
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