GEOGRAFIA
INSTRUÇÃO: Responder à questão 11 considerando o mapa que representa uma área do território
brasileiro.

11) A área assinalada no mapa, que representa uma importante bacia hidrográfica brasileira, tem sido historicamente local de muitos movimentos sociais e de polêmicas quanto ao uso de suas águas, inclusive nos dias de hoje.
O principal rio que forma esta bacia chama-se

A) Tocantins.
B) São Francisco.
C) Paraná.
D) Araguaia.
E) Paraguai.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 considerando as afirmativas a seguir, que tratam dos
sujeitos que atuam no espaço agrário brasileiro.
I.

13) É provável que o perfil topográfico seja a representação do território por onde passa a linha identificada
pelo número

Posseiro é o agricultor que ocupa terras abandonadas; legalmente pode valer-se do usucapião
para reclamar a posse definitiva das terras após
ocupá-las por certo tempo, dependendo dos
casos estabelecidos em lei.

1
2

II. Gato é o especulador de terras que se apropria
de grandes áreas, falsificando títulos de propriedade rural.
3
III. Grileiro é o empresário que arregimenta trabalhadores que vivem na sua localidade para leválos a outras regiões do país com promessas que
costumam não ser cumpridas, podendo, inclusive, gerar trabalho escravo.

4
5

IV. Meeiro é o trabalhador, geralmente desprovido
de terras, que oferece sua mão-de-obra e seus
equipamentos em troca de uma parte da produção, conforme acordo firmado com o proprietário da terra a ser trabalhada.

A) 1
B) 2
C) 3

12) As afirmativas corretas são, apenas,

D) 4

A) I e II.

E) 5
B) I e IV.
____________________________________________________
C) II e III.
INSTRUÇÃO: Responder à questão 14 com base
nas afirmativas a seguir, que tratam do Efeito
Estufa.

D) III e IV.
E) I, II e IV.
____________________________________________________

I.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 13 com base
no desenho de um perfil topográfico e no mapa
do Brasil.

O CO2 é um tipo de gás que contribui para a
ocorrência do Efeito Estufa, garantindo condição
para o desenvolvimento de animais e plantas
no planeta.

II. O aumento do Efeito Estufa pode trazer alterações na circulação da atmosfera, contribuindo,
por exemplo, para o aumento do número de
furacões.
III. A diminuição no uso da tecnologia e do transporte particular urbano visando diminuir o Efeito
Estufa faz parte das propostas apresentadas
pelos Estados Unidos nas últimas duas décadas,
em reuniões como a de Kyoto, no Japão.
IV. O aumento do Efeito Estufa está ligado também
às queimadas, como as produzidas no CentroOeste e no Norte do Brasil.
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14) As afirmativas corretas são, apenas,

17) A superfície terrestre apresenta uma infinidade de
paisagens com distintas feições, como planaltos,
vales, planícies, morros testemunhos, colinas,
falésias.

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

Um dos agentes endógenos que auxiliam no modelado terrestre é

15) Paulo vive em Fortaleza e possui um irmão, Alfredo,
que reside em Rio Branco, estado do Acre. Na
passagem do ano de 2007 para 2008, quando
ainda vigoravam no território brasileiro quatro fusos
horários, Paulo telefonou ao seu irmão para felicitálo exatamente à 00h01min do dia primeiro de
janeiro. No entanto, Alfredo argumentou que ainda
estava vivendo o ano de 2007, pois os relógios, em
Rio Branco, marcavam 22h01min, naquele momento.
Caso Paulo queira telefonar para Alfredo no
momento em que, em Rio Branco, seja 00h01min de
1º/01/2009, que horas os relógios, em Fortaleza,
deverão estar marcando?

A) a ação da chuva.
B) a ação dos ventos.
C) a erosão glacial.
D) o vulcanismo.
E) o intemperismo.
_______________________________________________________

A) 21h01min
B) 22h01min
C) 23h01min
D) 01h01min
E) 02h01min
___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 18,
considere as afirmativas referentes ao petróleo
no Brasil.
I.

16) Os países formadores da América Anglo-Saxônica e
da Europa Ocidental ainda atraem um considerável
contingente migratório, formado principalmente por
grupos de

A maior parte do petróleo brasileiro é obtido na
plataforma continental do país.

II. O Brasil é auto-suficiente no refino de petróleo,
embora ainda não o seja em termos de
produção.

A) islâmicos, principalmente da Turquia, os quais
fogem das perseguições realizadas por grupos
favoráveis a um Estado laico.

III. A Petrobrás detém o monopólio para a exploração e o refino do petróleo no país.

B) sul-americanos e japoneses, que, por sua
inserção no mundo globalizado, facilitam o
movimento demográfico de empresários e de
mão-de-obra especializada para trabalharem em
empresas transnacionais.

IV. A recém-iniciada exploração de petróleo na camada do Pré Sal só foi possível por seus baixos
custos, inferiores aos custos da exploração em
áreas continentais, como a região de Mossoró,
no Rio Grande do Norte.

C) populações pobres da África, Ásia e América
Latina, os quais, na falta de melhores oportunidades de trabalho, correm riscos, vivendo, muitas vezes, na clandestinidade.

18) As afirmativas corretas são, apenas,

D) sub-saarianos, que fogem das epidemias de Aids
e de outras doenças sexualmente transmissíveis,
sendo facilmente incorporados no mercado de
trabalho.

A) I e II.

E) europeus orientais, que procuram oportunidades
de trabalho e também asilo político, fugindo das
perseguições de grupos associados ao crime
organizado que assumiram o comando das exrepúblicas soviéticas, após a dissolução da URSS.

C) I e IV.
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19) O mundo sofreu mudanças marcantes após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.
Entre essas alterações, é correto apontar
A) o deslocamento da política externa norte-americana, que passou de uma atitude intervencionista para
uma posição de distanciamento em relação aos países do Oriente Médio.
B) a assinatura imediata da Agenda 21, pelos Estados Unidos da América do Norte, como um caminho viável
de aceleração da economia, abalada pelo evento.
C) o maior controle na movimentação e entrada de pessoas nas fronteiras da América do Norte e da Europa
Ocidental, com restrições para a emissão de vistos, mesmo para turistas, e cobrança de elevadas taxas de
segurança em muitos dos aeroportos e portos internacionais.
D) a ação dos Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra, na invasão do Iraque imediatamente após o episódio,
para buscar armas biológicas e capturar os líderes talibãs.
E) a declaração da União Européia no sentido de considerar a Coréia do Norte, a Síria, a Venezuela e o Irã
como países pertencentes ao Eixo do Mal, e a conseqüente retirada do apoio financeiro e militar do Bloco.
___________________________________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 20, considere a figura e as afirmativas abaixo.

I.

A linha que passa pelo Pólo Norte compreende uma parte do meridiano de Greenwich e uma parte da Linha
Internacional da Mudança de Datas.

II. A representação foi realizada a partir da Projeção Azimutal, e mostra todo o continente americano.
III. A linha pontilhada corresponde ao Trópico de Capricórnio, situado ao sul das cidades de Tóquio e de
Washington.
IV. A representação mostra a proximidade territorial existente entre os Estados Unidos da América do Norte e a
Rússia.
20) As afirmativas corretas são, apenas,
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
I e IV.
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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