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01 – Assinale a alternativa correta sobre os eventos 

sísmicos. 
A) Estão relacionados ao aquecimento global. 
B) São conseqüência de tempestades tropicais. 
C) Possuem um epicentro, que corresponde ao ponto 

focal no interior da Terra, onde o evento tem 
início. 

D) Possuem um hipocentro, que corresponde à área 
total atingida pelo movimento sísmico. 

E) Podem provocar vibração no solo, movimentação 
de blocos rochosos, falhamentos e/ou tsunâmis. 

 
 
 
02 – No Paraná, o Anel de Integração rodoviária forma 

uma rede basicamente triangular e que liga, 
prioritariamente, os seguintes pólos ou nós: 
A) Foz do Iguaçu, no sudoeste do estado do Paraná, 

e Ourinhos, no estado de São Paulo, passando 
por Guarapuava. 

B) Curitiba, a leste, Maringá-Londrina, ao norte, e 
Cascavel, a oeste.  

C) Foz do Iguaçu e Paranaguá, passando por Ponta 
Grossa. 

D) Paranavaí, no norte, e Guaíra, no oeste, passando 
por Cascavel. 

E) Ponta Grossa e Curitiba, estendendo-se até 
Paranaguá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 – Assinale a alternativa incorreta sobre os espaços de 
lazer, os modernos locais de prestação de serviços e 
os espaços do luxo, no meio urbano. 
A) A praça pública com gramados, arbustos e 

árvores pode atuar como a recriação de um 
espaço da natureza dentro da cidade.  

B) Os condomínios horizontais brasileiros 
constituem espaços privados que diferem dos 
subúrbios residenciais norte-americanos por 
segregarem os moradores dentro de espaços 
murados, visando principalmente à segurança. 

C) Os shoppings centers são, quase sempre, espaços 
com padrão globalizado, cujos ambientes 
internos possuem um padrão global de 
arquitetura, de disposição das lojas, de cinemas, 
de praças de alimentação e até de odores. 

D) Os primeiros shoppings centers e hipermercados 
surgiram na periferia das cidades médias, 
havendo uma tendência atual a ocuparem 
prioritariamente as zonas mais centrais nas 
grandes cidades brasileiras. 

E) Alguns shoppings centers, supermercados ou 
hipermercados são estabelecimentos muito 
grandes e podem provocar transtornos no meio 
urbano, como congestionamento do trânsito, 
maior poluição atmosférica e poluição sonora. 

 
 
 
04 – Desenvolvimento sustentável constitui meta e 

desafio para o setor industrial brasileiro. Assinale, a 
propósito do significado de desenvolvimento 
sustentável, a alternativa correta. 
A) Crescer consumindo menos energia elétrica. 
B) Crescer e contribuir com a geração de empregos. 
C) Crescer sem agredir o meio ambiente. 
D) Crescer sem comprometer a condição de compra 

do mercado consumidor. 
E) Crescer equilibrando receitas e despesas, sem 

depender de empréstimos bancários. 
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05 – Assinale a alternativa incorreta a respeito das 
relações entre as correntes marítimas e o clima. 
A) A corrente do golfo produz forte evaporação, 

amenizando o calor e a aridez no Atlântico 
Norte. 

B) As correntes marítimas podem resultar de 
diversos fatores, sendo o vento um deles. 

C) As correntes quentes absorvem e distribuem 
calor, influindo no clima das regiões afetadas 
pela sua ação. 

D) As correntes de Humboldt e da Califórnia, 
passando, respectivamente, pelo litoral ocidental 
da América do Sul e da América do Norte, são 
correntes frias que tendem a esfriar a atmosfera 
ao longo do seu trajeto, reduzindo a evaporação. 

E) O El Niño é um fenômeno climático natural que 
ocorre de tempos em tempos e que aquece as 
águas do Pacífico Sul mais do que o normal, 
influindo na dinâmica climática. 

 
 
 
06 – Assinale a alternativa correta sobre o Afeganistão. 

A) O Afeganistão apresenta um relevo plano e 
baixo, abrangendo a antiga Mesopotâmia, com 
rios navegáveis e muitas cavernas. 

B) Dentre os países do Oriente Médio, o 
Afeganistão apresenta os melhores índices de 
desenvolvimento humano (IDH), com baixas 
taxas de mortalidade infantil e altos valores de 
expectativa de vida. 

C) A religião predominante é o hinduísmo, embora 
os grupos islâmicos xiitas sejam muito ativos. 

D) A principal atividade econômica do País é a 
policultura, que ocupa as planícies do leste. 

E) Na guerra contra o terrorismo internacional no 
início do século XXI, o Afeganistão, então 
refúgio de Osama bin Laden e de sua rede Al-
Qaeda, foi o primeiro alvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 – A respeito da indústria no Brasil, é correto afirmar 
que 
A) está voltada basicamente ao mercado interno, 

exportando apenas excedentes do que é 
produzido. 

B) alcançou grande impulso durante os anos 1980 
com a chegada das empresas multinacionais, 
motivadas pelo baixo custo da mão-de-obra 
local. 

C) tem seu crescimento sustentado pela 
disponibilidade de mão-de-obra qualificada, pela 
eficiência dos meios de transporte e pelos 
subsídios governamentais à energia elétrica. 

D) tem suas origens na renda gerada pelas lavouras 
de café, no início do século XX. 

E) começou sustentada pelas lavouras mecanizadas 
de soja, trigo e milho, a partir dos anos 1960. 

 
 
 
08 – “A agricultura depende menos da natureza do que 

dependia no passado, porém passa a depender cada 
vez mais de técnicas e conseqüentemente da 
indústria ou das grandes empresas ligadas ao 
comércio internacional” (SEED. Geografia, 2007. p. 
207). A esse fenômeno chamamos, corretamente, 
de 
A) globalização.  
B) agroindustrialização. 
C) revolução verde. 
D) plantação consorciada. 
E) modernização da agricultura. 

 
 
 
09 – Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) é uma forma de medir o desenvolvimento 
social de cada país ou estado. A propósito do IDH, é 
correto dizer que, na sua aplicação, são 
considerados os seguintes elementos: 
A) transporte, comércio, indústria.  
B) energia elétrica, mão-de-obra, custo de vida. 
C) agricultura, natureza, mercado de trabalho. 
D) educação, saúde, renda do trabalhador. 
E) populações rural e urbana, masculina e feminina, 

adultos e crianças. 
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10 – “O Paraná retomou no ano passado o posto de maior 
produtor brasileiro de grãos, com participação de 
19,8% na safra nacional” (Folha de São Paulo, 20 
de julho de 2007, p. B11). Assinale a alternativa que 
caracteriza, corretamente, a agricultura paranaense. 
A) Tradicional, dependente das condições 

favoráveis em termos de clima e de solo. 
B) Moderna, incorporadora de tecnologias que 

geram ganhos de produtividade. 
C) Dependente das pequenas e médias propriedades 

que têm, nas lavouras de soja e de trigo, sua 
principal motivação econômica. 

D) Predominam as grandes propriedades onde se 
processa a pecuária extensiva como principal 
atividade econômica. 

E) O melhor desempenho deve-se às melhores 
condições do clima do Paraná em relação ao 
clima dos outros estados produtores. 

 
 
 
11 – Assinale a resposta que identifica corretamente a 

formação florestal típica do Paraná.  
A) Floresta Pluvial Tropical 
B) Floresta de Araucária 
C) Floresta Subtropical Atlântica 
D) Mata dos Campos e Cerrados 
E) Mata Subtropical de Altitude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 – O IBGE dividiu o Paraná em dez mesorregiões, 
considerando as características naturais e sociais de 
cada área. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os municípios, segundo a 
mesorregião a que pertencem. 
A) Mesorregião do Noroeste Paranaense: Cascavel, 

Guaíra e Umuarama. 
B) Mesorregião do Norte Pioneiro: Paranavaí, Assaí 

e Jaguariaíva. 
C) Mesorregião do Norte Central Paranaense: 

Maringá, Campo Mourão e Goioerê. 
D) Mesorregião do Oeste Paranaense: Foz do 

Iguaçu, Cascavel e Toledo. 
E) Mesorregião do Centro Sul Paranaense: Ponta 

Grossa, Prudentópolis e São Mateus do Sul. 
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13 – Assinale a alternativa que indica corretamente 
aspectos positivos ou negativos conseqüentes da 
atuação das empresas multinacionais em países de 
economia atrasada ou emergente. 
A) Positivo: operam no setor de manufaturados, 

criando oportunidade para as empresas de capital 
nacional se estruturarem na produção de 
matérias-primas. 

B) Negativo: não incorporam tecnologias avançadas 
e, com isso, mantêm em atraso os setores em que 
atuam, particularmente o setor automobilístico. 

C) Positivo: formam monopólios e cartéis que 
controlam produção e preços, geram empregos e 
sustentam o crescimento econômico nacional. 

D) Positivo: dominam os setores automobilístico e 
farmacêutico e passaram a dominar também os 
setores de alimentos e de transportes rodoviários, 
com a política de privatização de empresas 
públicas nos anos 1990. 

E) Negativo: provocam a falência de empresas 
privadas nacionais, dominam quase que 
totalmente alguns setores da economia e, sem 
concorrência, podem impor preços ao mercado 
interno. 

 
 
 
14 – O Paraná responde atualmente pela geração de mais 

de 20% da energia elétrica consumida no Brasil 
(SEED. Geografia, 2007. p. 242). Assinale a 
alternativa que indica a principal fonte geradora 
dessa energia no Paraná. 
A) Usinas termelétricas, movidas a carvão mineral e 

a óleo diesel. 
B) Usinas eólicas, movidas pela força dos ventos 

alísios vindos do Sul do País. 
C) Usinas nucleares, movidas pela fusão de 

materiais radioativos. 
D) Usinas hidrelétricas, movidas pela força das 

águas. 
E) Usinas biodigestoras, movidas pela queima de 

gás natural gerado por meio da decomposição do 
lixo urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – Enquanto em Paranaguá e outras cidades do litoral 
paranaense a temperatura média anual gira em torno 
de 22 graus centígrados, em Guarapuava e cidades 
vizinhas a temperatura média anual é bem menor, 
girando em torno de 10 graus centígrados. Indique a 
alternativa que identifica corretamente o motivo da 
diferença de temperaturas entre Paranaguá e 
Guarapuava. 
A) Altitude: Paranaguá está a 5 metros, enquanto 

Guarapuava está localizada a mais de 1000 
metros acima do nível do mar. 

B) Relevo: Paranaguá localiza-se em uma bacia 
planáltica, enquanto Guarapuava localiza-se em 
região serrana. 

C) Vegetação: Paranaguá e outras cidades litorâneas 
estão cercadas pela Mata Atlântica, enquanto 
Guarapuava e cidades vizinhas localizam-se em 
região de campos e cerrados. 

D) Porto e industrialização: Paranaguá localiza-se 
em zona portuária e de alta concentração de 
indústrias poluidoras, enquanto Guarapuava 
localiza-se em região agrícola.  

E) Latitude: Paranaguá localiza-se mais distante, 
enquanto Guarapuava localiza-se mais próximo 
da Zona Polar Ártica ou Antártica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


