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GEOGRAFIA 
 
INSTRUÇÃO: a questão 01 diz respeito ao conteúdo do 
Texto 1. Leia-o antes de respondê-la.  
 

Texto 1 
 
Missionária americana é assassinada a tiros no Pará 

 
A missionária americana católica Dorothy Stang, 73, foi 
assassinada com nove tiros neste sábado, no município de 
Anapu (PA). Ela trabalhava havia mais de 20 anos no 
Estado (...). Na última semana, a missionária teve uma 
reunião com o secretário de Direitos Humanos, Nilmário 
Miranda, e denunciou que quatro pessoas da região 
estavam recebendo ameaças de morte. A americana 
também informou que fazendeiros e madeireiros 
invadiram uma área de Anapu. 
 
(Adaptado de Folha Online, 12/02/2005. Disponível em 
www.folha.uol.com.br) 
 
 
01 – A notícia, amplamente divulgada pelos meios de 

comunicação do país, está diretamente relacionada 
A) aos conflitos étnicos e religiosos existentes no 

interior do Brasil. 
B) aos conflitos fundiários na região Norte do 

Brasil. 
C) à violência crescente na periferia das grandes 

cidades brasileiras. 
D) à ação do crime organizado e do  narcotráfico na 

região Norte do Brasil.  
E) ao machismo e à violência contra a mulher na 

sociedade brasileira. 
 
 
02 – A degradação dos solos transforma muitas regiões 

em desertos. Assinale a alternativa incorreta sobre 
os fatores diretamente causadores de degradação do 
solo. 
A) O controle biológico de pragas e a adubação 

orgânica. 
B) O desmatamento e a conseqüente erosão dos 

horizontes do solo. 
C) As queimadas, que destroem a matéria orgânica. 
D) A lixiviação de nutrientes provocada pela ação 

das chuvas sobre os solos desprotegidos. 
E) A compactação do terreno provocada pela 

atividade pecuária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 – Considerando as afirmações a seguir, assinale o que 
for correto sobre as atividades econômicas no 
espaço rural e as técnicas a elas relacionadas.  
I.  A agricultura de plantation, típica dos países 

desenvolvidos, está voltada, basicamente, para o  
abastecimento interno dos países onde se  
localiza. 

II. A biotecnologia compreende o desenvolvimento 
de técnicas voltadas à adaptação ou ao 
aprimoramento de características dos organismos 
animais e vegetais, visando ao aumento da 
produção. 

III. A agricultura de subsistência, que atende às 
necessidades básicas de consumo alimentar dos 
agricultores e de suas famílias, ainda é praticada, 
por exemplo, em regiões pouco desenvolvidas da 
África e da América Latina. 

 
Está(ão) correta(s) 
A) apenas I e II. 
B) apenas II e III. 
C) apenas I e III. 
D) todas as afirmações. 
E) nenhuma das afirmações. 

 
 
04 – Sobre as matas de Araucária, assinale o que for 

correto. 
A) No estado do Paraná, ainda ocupam extensas 

áreas de solos orgânicos e de terra roxa no 
planalto de Guarapuava. 

B) O pinheiro-do-paraná é, atualmente, a principal 
matéria-prima da produção de papel, nos três 
estados do Sul do Brasil. 

C) Na porção norte do estado do Paraná, associam-
se aos fundos de vale dos grandes rios, mais 
sombreados e frescos. 

D) O pinho é uma madeira muito resistente, sendo 
um dos principais produtos de exportação do 
Paraná. 

E) O pinhão é um produto extrativo natural dessa 
formação, sendo a gralha azul um elemento 
dispersor das sementes das araucárias.  
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05– Leia o poema abaixo e, a seguir, assinale o que for 
correto. 

 
A rua diferente 

 
Na minha rua estão cortando árvores 

botando trilhos 
construindo casas. 

 
Minha rua acordou mudada 

os vizinhos não se conformam. 
Eles não sabem que a vida 

tem dessas exigências brutas. 
 

Só minha filha goza o espetáculo 
e se diverte com os andaimes, 

à luz da solda autógena 
e o cimento escorrendo nas formas. 

 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimentos do mundo. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Record. p. 28) 
 

Do ponto de vista geográfico, o poema retrata 
A) a ação humana na transformação de uma 

paisagem rural.   
B) o conflito entre pais e filhos ou entre gerações. 
C) a ação humana na contínua transformação da 

paisagem urbana. 
D) a transformação da paisagem humanizada em 

paisagem natural.  
E) a brutalidade da ação humana sobre a natureza. 

 
 
06 – O petróleo é um recurso básico para a moderna 

sociedade industrial. Assinale o que for correto 
sobre as características desse recurso natural. 
A) Os inúmeros derivados do petróleo produzidos 

pela indústria petroquímica são biodegradáveis, 
ou seja, não trazem problemas para o ambiente.  

B) Como se trata de uma riqueza natural renovável, 
o petróleo jamais se esgotará. 

C) No Brasil, a extração do petróleo é realizada 
basicamente em poços terrestres, sendo que a 
maior parte está localizada na bacia sedimentar 
amazônica.  

D) O petróleo é a matéria-prima básica para 
inúmeros tipos de indústrias químicas, como de 
plásticos, de asfalto e de borracha sintética.  

E) As maiores reservas mundiais de petróleo 
conhecidas  na atualidade localizam-se na 
América Central, particularmente, em Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 – Assinale a alternativa incorreta a respeito das 
atividades geradoras de impactos ambientais sobre 
os ecossistemas do Pantanal Matogrossense. 
A) A pecuária, que pode degradar as formações 

vegetais nativas e as pastagens. 
B) A pesca predatória. 
C) Os garimpos presentes em alguns rios da região. 
D) O turismo desordenado. 
E) As indústrias de celulose, que provocam as 

chuvas ácidas. 
 
 
08 – O processo de urbanização de uma sociedade origina 

uma rede urbana. Sobre o significado de rede 
urbana, assinale a alternativa correta. 
A) Refere-se à interdependência entre a área urbana 

e a área rural de um mesmo município.    
B) Trata-se das inúmeras relações travadas entre os 

bairros que compõem a zona urbana de uma 
cidade.  

C) Refere-se a um sistema integrado de cidades que 
abrange desde as pequenas ou locais, até as  
cidades gigantescas ou metrópoles, em um 
determinado espaço.   

D) Trata-se de um  conjunto formado pelas  
atividades primárias, secundárias e terciárias em 
uma determinada cidade. 

E) Refere-se  a um conjunto de pequenas cidades no 
interior. 

 
 
09 – Sobre a região do litoral paranaense, assinale o que 

for correto. 
A) Encontram-se, no interior da planície litorânea, 

serras ou morros isolados, de constituição 
cristalina. 

B) Os mangues ocupam as partes mais elevadas da 
planície litorânea, na base da escarpa da serra do 
Mar. 

C) Os campos de dunas são mais freqüentes na baía 
de Guaratuba, formados pela ação dos ventos 
fortes. 

D) Os sambaquis constituem antigos depósitos de 
materiais associados à erosão de falésias 
costeiras. 

E) A ilha do Mel formou-se pela acumulação de 
detritos provenientes da serra do Mar e do 
planalto do Alto Ribeira. 
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10 – A tabela abaixo apresenta dados referentes ao 
número de brasileiros residentes em outros países. 
Sobre os motivos que explicam esse fenômeno, 
assinale a alternativa correta.  

 
ONDE ESTÁ A BRASILEIRADA 

(Em milhares de pessoas) 
 

Estados Unidos 800,0 
Paraguai 455,0 
Japão 254,0 
Alemanha 60,0 
Portugal 52,0 
Argentina 38,0 
Itália 37,0 
Suíça 26,0 
França 22,5 
Suriname 20,0 
Uruguai 20,0 
Inglaterra 15,0 
Outros 100,5 

Total 1.800,0 
                    Fonte: Moreira, I. O espaço geográfico, p. 357. 
 

A) A busca por melhores condições de vida e 
melhores salários.   

B) As perseguições políticas e religiosas existentes, 
na atualidade, no Brasil. 

C) O fácil acesso à cultura e ao lazer existentes na 
maioria dos países  de destino.  

D) As agradáveis condições climáticas dos países de 
destino. 

E) As guerras e os conflitos internos vividos pela 
população do Brasil nas últimas décadas. 

 
 
11 – Sobre o fenômeno conhecido por El Niño, assinale o 

que for correto. 
A) Desencadeia-se pelas diferenças de pressão entre 

os oceanos Atlântico e Pacífico. 
B) Caracteriza-se por um intenso resfriamento das 

águas do Pacífico. 
C) Desencadeia-se durante o inverno no hemisfério 

Sul, provocando  temperaturas muito baixas. 
D) Provoca perturbações climáticas em várias partes 

do mundo, incluindo o hemisfério Norte. 
E) Provoca chuvas fartas na região Nordeste e seca 

pronunciada nos três estados do Sul do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 – Sobre a distribuição regional da atividade industrial 
no Brasil, assinale o que for incorreto. 
A) Registra forte concentração na região Sudeste, 

particularmente, no estado de São Paulo. 
B) Na região Norte, a mais expressiva concentração 

industrial corresponde à zona franca de Manaus. 
C) A agroindústria se destaca nos três estados da 

região Sul e representa uma das principais 
atividades econômicas dessa região. 

D) A indústria automobilística, até o início da 
década de 1990, estava concentrada, 
basicamente, na região Sudeste. A partir de 
então, observou-se uma ampliação no número de 
fábricas, dispersão espacial e diversificação de 
marcas nesse setor. 

E) A região Nordeste é a menos industrializada do 
país. Os esforços governamentais para dinamizar 
a economia da região têm fracassado continua-
mente. 

 
 
13 – Assinale o que for correto sobre o ciclo de 

exploração da erva-mate, no estado do Paraná. 
A) O produto adquiriu maior importância no século 

XVII, associado ao comércio das tropas. 
B) Foi explorada, principalmente, nos pinhais do 

extremo-oeste do Estado.  
C) O produto era exportado sobretudo para o norte 

do Brasil na sua forma bruta, tendo baixo valor 
comercial devido ao não-processamento das 
folhas de chá. 

D) Em uma determinada fase do ciclo, os portos de 
Paranaguá e de Antonina atenderam ao embarque 
do produto para outros centros consumidores. 

E) O ciclo econômico da erva-mate deixou 
profundas marcas na paisagem e na cultura de 
cidades como Ponta Grossa e Jaguariaíva. 
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14 – Sobre as características da globalização, assinale o 
que for correto. 
A) Refere-se a um processo de  união entre todas as 

religiões do planeta. 
B) Refere-se a um processo de redução das 

desigualdades socioeconômicas internacionais. 
C) Trata-se de um crescente processo de 

interdependência, sobretudo, econômica entre os 
países e está baseado na expansão do 
capitalismo. 

D) Refere-se a  um processo de união entre 
diferentes povos do planeta baseado nos laços da 
solidariedade humana e do amor. 

E) Trata-se de um processo que resultou na  
unificação cultural do planeta.  

 
 

INSTRUÇÃO: a questão 15 diz respeito ao conteúdo do 
Texto 2. Leia-o antes de respondê-la.  
 

Texto 2 
 

Internet já chega a 10% da população mundial, diz 
pesquisa 

 
Praticamente um em cada dez habitantes do planeta já 
visita a internet. Levantamento concluído pela Nua.com 
no final de maio deste ano aponta que 508,78 milhões de 
pessoas têm acesso à rede em todo o mundo. Desde 
dezembro de 2000, quando a audiência total da web ficou 
em 407,1 milhões de internautas, mais de 173 milhões de 
pessoas passaram a acessar a internet. (...) Atualmente, 
185,83 milhões de europeus acessam a internet. Outros 
182,83 milhões são norte-americanos e 167,86 milhões 
são asiáticos.  Mas a alegria acaba quando a análise 
contempla países da América Latina, do  Oriente Médio e 
da África. Enquanto os europeus contam com 32% dos 
internautas do mundo, apenas 6% dos usuários da rede 
são latino-americanos (32,99 milhões de internautas). 
Juntos, os internautas que  vivem no Oriente Médio e  na 
África somam apenas 2% dos usuários da web.  
 

(Adaptado de Folha Online.Disponível em www.folha.uol.com.br) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – Sobre os meios de comunicação, o desenvolvimento 
da internet e as relações travadas por pessoas e 
países no espaço geográfico mundial, assinale o que 
for correto. 
A) No mundo de hoje, o acesso à informação e aos 

meios de comunicação, como a internet, é um 
elemento supérfluo para as pessoas, as empresas 
e os países. 

B) A internet contribui para criar "dois mundos 
paralelos": o dos usuários que usufruem o 
universo virtualmente infinito da rede e o dos 
que estão fora dele. Então, em um sentido, a rede 
também é excludente. 

C) Os meios de comunicação desempenham um 
papel secundário no atual processo de integração 
do espaço geográfico mundial. 

D) O espaço geográfico mundial é caracterizado por 
relações de interdependência e de igualdade entre 
os países. O acesso democrático e igualitário à 
internet é um exemplo desse fato. 

E) O ritmo de crescimento da internet é lento e 
circunscrito aos países desenvolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


