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GEOGRAFIA 
 
01 – Sobre o espaço agropecuário brasileiro, assinale a 

alternativa correta. 
A) As culturas destinadas ao consumo interno, 

como, por exemplo, o arroz, o feijão e a 
mandioca, ocupam os solos mais férteis e são as 
que, historicamente, recebem os melhores 
financiamentos do governo. 

B) Os estados do Norte e do Nordeste concentram 
as áreas agrícolas mais modernas, mais 
produtivas, mais competitivas e mais 
mecanizadas. 

C) O Sul, com forte concentração no estado do 
Paraná, possui o maior rebanho bovino e o maior 
rebanho caprino do país. 

D) As pequenas e as médias propriedades são as 
grandes responsáveis pela produção dos 
alimentos básicos da população e de várias 
matérias-primas industriais. 

E) A participação do Brasil no mercado mundial 
como exportador de produtos agropecuários é 
insignificante, merecendo destaque apenas as 
grandes exportações de trigo. 

 
 
 
02 – Sobre o rio São Francisco, assinale a alternativa 

incorreta. 
A) Denominado rio da integração nacional, nasce 

em Minas Gerais, atravessa o sertão semi-árido 
nordestino e desemboca no oceano Atlântico. 

B) Polêmico, o projeto de transposição desse rio, em 
vias de implantação pelo governo federal, prevê 
a construção de canais para levar água aos 
principais vales do interior do nordeste que, 
como sabemos, sofrem com secas periódicas.  

C) Por não apresentar quedas d’água ao longo de 
seu curso, seu potencial hidroelétrico é muito 
baixo. 

D) Muito utilizado para a navegação, tem grande 
importância para a população ribeirinha. 

E) Constitui, em conjunto com seus afluentes e 
subafluentes, a segunda maior bacia hidrográfica 
totalmente brasileira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 – Assinale a alternativa correta sobre as 
potencialidades turísticas do Paraná. 
A) As formações rochosas de Vila Velha e as 

Furnas situam-se no Segundo Planalto 
Paranaense e estão associadas a rochas 
areníticas. 

B) O Parque Nacional do Iguaçu é o último reduto 
paranaense onde o lobo Guará ainda se reproduz. 

C) A estrada da Graciosa é a ferrovia que liga 
Curitiba a Paranaguá, atravessando as serras do 
Mar e da Esperança. 

D) A costa Oeste compreende as terras banhadas 
pelos rios Ivaí e Piquiri, onde instalaram-se 
inúmeras pousadas nos locais em que há fontes 
termais. 

E) Sendo o Paraná um estado de criação muito 
recente, inexistem cidades cuja arquitetura retrata 
o período colonial brasileiro, diferentemente das 
cidades históricas de Minas Gerais e do 
Nordeste. 

 
 
 
04 – Assinale a alternativa correta sobre a circulação 

geral da atmosfera da Terra. 
A) Os pólos correspondem a zonas de baixa pressão 

atmosférica. 
B) As zonas subtropicais de alta pressão dos 

hemisférios Norte e Sul estão associadas, 
respectivamente, aos ventos alísios de nordeste e 
de sudeste. 

C) A faixa equatorial da Terra corresponde a uma 
região anticiclonal de divergência dos ventos. 

D) As correntes de oeste originam-se na zona de 
baixa pressão subpolar, estando associadas a 
ventos extremamente frios.  

E) As zonas de alta pressão correspondem às áreas 
ciclonais, responsáveis pelas instabilidades 
climáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABARITO 3 UEM/CVU 
2.º Vestibular/2006 – Prova 3 3 

 

05 – Considerando as afirmações a seguir, assinale a 
alternativa correta sobre as  atividades econômicas 
do setor terciário. 
 

I. O setor terciário, especialmente nos países 
desenvolvidos, é o que mais cresce e o que mais 
absorve  mão-de-obra. Ele é considerado o grande 
empregador do século XXI. 

II. Muito amplo, o setor terciário engloba serviços 
moderníssimos, como institutos de pesquisas 
científicas e tecnológicas, universidades e hospitais, 
setor financeiro, publicidade, comunicações, entre 
outros. 

III. À semelhança dos outros setores, inúmeras 
atividades desenvolvidas no setor terciário, tais 
como os serviços de bancários, de trabalhadores de 
escritório, de datilógrafos, de arquivistas etc., 
também estão sendo eliminadas ou automatizadas.  

 
A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Nenhuma das afirmações está correta. 

 
 
 
06 – Assinale a alternativa correta sobre o potencial 

energético do Paraná. 
A) A produção de lenha a partir de florestas 

artificiais de pinheiros é, além de ecologicamente 
correta, uma importante atividade no norte do 
Estado. 

B) A produção de petróleo está associada às bacias 
litorâneas, assim como a nuclear, sediada em 
Paranaguá. 

C) O Paraná é um importante produtor de carvão 
natural, apresentando jazidas principalmente nos 
terrenos sedimentares do planalto arenítico-
basáltico. 

D) A formação do reservatório da hidroelétrica de 
Itaipu acarretou prejuízos ao ambiente, ao 
turismo e à cultura, sepultando o Salto de Sete 
Quedas e vários sítios arqueológicos. 

E) Dos afluentes do rio Paraná em território 
parananense, o rio Ivaí é o que possui maior 
número de usinas hidroelétricas em operação, 
seguindo-se os rios Piquiri e Iguaçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 – Leia com atenção a notícia que se segue:  
 

França pagará 750 euros mensais por terceiro filho 
 
O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros 
(cerca de R$ 2.050,00) por mês durante um ano a 
famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou 
ontem o primeiro ministro do país, Dominique Villepin.  
Folha de S. Paulo, 23/09/2005. Folha mundo, p. A-16. 
 
A medida anunciada pelo governo francês está 
diretamente relacionada 

A) à política anti-imigração (xenófoba) e de 
purificação racial adotada pela França nas 
últimas décadas.    

B) às elevadas taxas de natalidade verificadas no 
país e em toda a Europa. 

C) à sobrecarga no sistema de previdência social 
francês, em que um número cada vez menor de 
jovens precisa sustentar um número cada vez 
maior de aposentados. 

D) à aproximação do governo francês com as idéias 
da Igreja Católica, que proíbe o uso de métodos 
contraceptivos não naturais. 

E) à idéia imperialista  de que o poderio econômico 
de uma nação está diretamente ligado ao 
tamanho de sua população. 

 
 
 
08 – Assinale a alternativa incorreta a respeito das 

potencialidades dos solos e dos seus processos de 
degradação. 
A) O solo agrícola é um complexo vivo, formado 

pela decomposição das rochas e onde deve 
existir ar, água, minerais e matéria orgânica,  
composta por organismos vegetais e animais. 

B) Nas regiões áridas, o solo tende a ser raso e 
pedregoso devido à predominância do 
intemperismo físico, que atua onde há poucas 
chuvas. 

C) O solo de massapé, presente na Zona da Mata 
nordestina, está associado, desde o período 
colonial, ao cultivo da cana-de-açúcar. 

D) No Brasil, a erosão dos solos causada pela 
rotação de cultivos resulta na formação de 
lateritas. O cultivo em terraços é uma técnica 
utilizada para controlar a laterização. 

E) A lixiviação é o processo de lavagem dos 
minerais solúveis do solo pela ação das chuvas. 
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09 – O Paraná recebeu importantes levas de imigrantes da 
Europa Central e da Europa Oriental desde a 
segunda metade do século XIX até a terceira década 
do século XX. Assinale a alternativa correta sobre a 
imigração européia no Estado. 
A) Os poloneses se instalaram principalmente no 

Oeste do Paraná, dedicando-se à cultura do 
fumo. 

B) Mallet, União da Vitória, Irati e São Mateus do 
Sul são cidades com forte influência alemã, 
visível na sua arquitetura gótica. 

C) No Sudoeste, os imigrantes europeus dedicaram-
se, originalmente, à pecuária de corte, em 
sistema extensivo de invernadas, em grandes 
latifúndios. 

D) Os alemães ocuparam a região de Castro, onde 
instalaram cooperativas que concentraram 
importante produção de laticínios. 

E) A cidade de Prudentópolis sediou importante 
contingente de imigrantes ucranianos. 

 
 
 
10 – Sobre a ocupação da Amazônia, assinale a 

alternativa correta. 
A) As empresas agropecuárias que se instalaram em 

terras amazônicas a partir da década de 1970 
praticam uma pecuária moderna, ocupando os 
campos de várzeas naturais e as áreas de cerrado 
e preservando as áreas de florestas. 

B) A utilização de mercúrio para separar o ouro do 
cascalho, em muitos garimpos da Amazônia, 
pode contaminar a água, os peixes e as 
populações que os consomem. 

C) A mineração na serra dos Carajás fracassou 
devido à inexistência de vias de transporte para o 
escoamento dos minérios e de mercado regional 
e internacional para o consumo da produção. 

D) Os solos férteis da Amazônia, associados à 
deposição de húmus pelas cheias dos rios, 
tornam essa região a de maior vocação agrícola, 
mas ainda pouco explorada no Brasil. 

E) Nas últimas décadas, a expansão da produção de 
borracha natural vem invadindo as áreas 
destinadas à agropecuária, sendo que esta última 
atividade tende a recuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – Assinale a alternativa correta sobre a estrutura 
fundiária no Brasil. 
A) O Estatuto da Terra, criado na década de 1960, 

extinguiu o conceito de latifúndio por dimensão, 
pois essa forma de propriedade não mais existia 
no Brasil. 

B) O latifúndio por exploração é um conceito 
relativo a um imóvel rural de até 600 módulos 
rurais onde o principal problema é a exploração 
deficiente ou inadequada. 

C) O minifúndio é um conceito dado para a 
propriedade que possui menos de 30 hectares. 

D) As terras devolutas correspondem àquelas 
destinadas aos assentamentos, mas que deverão 
ser devolvidas à União após trinta anos. 

E) A concentração de terras presente na estrutura 
agrária brasileira significa que a maior parte das 
terras agricultáveis está nas mãos de muitos 
pequenos agricultores.  

 
 
 
12 – Assinale a alternativa correta sobre a indústria 

brasileira, recorrendo à tabela quando necessário. 
 

Participação (%) regional do valor da transformação 
industrial de 1970 a 2000 

Região 1970 1980 1990 2000 
Sudeste 80,7 72,6 69,0 66,1
Sul 12,0 15,8 18,0 18,3
Nordeste 5,7 8,0 8,0 8,9
Norte/ Centro-Oeste 1,6 3,6 5,0 6,7
MOREIRA e SENE. Geografia geral e do Brasil. São 
Paulo: Scipione, 2004. p. 373. 

 
A) A região Sudeste perdeu importância absoluta, 

mas ganhou importância relativa de 1970 a 2000, 
concentrando 66% do valor da transformação.  

B) Observa-se que as regiões Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste vêm aumentando a sua 
participação de 1970 a 2000. 

C) A construção da rodovia Transamazônica foi o 
principal elemento que impulsionou o 
desenvolvimento industrial da região Norte. 

D) A indústria do turismo ecológico é importante 
elemento no desenvolvimento industrial do 
Nordeste. 

E) A transferência de indústrias paulistas para o 
Recôncavo Baiano foi responsável, na década de 
1980, pelo aumento da participação dessa região 
na produção industrial brasileira. 
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13 – Sobre as características da região Sudeste do Brasil, 
assinale a alternativa correta. 
A) Um dos fatores que, historicamente, dificultou o 

seu  desenvolvimento industrial foi a 
inexistência, na região, de áreas de extração de 
ferro e de manganês, indispensáveis a essa 
atividade.  

B) Em virtude da ausência de grandes portos, a 
produção da região é exportada pelos portos de 
Paranaguá, no Paraná, e de Tubarão, em Santa 
Catarina. 

C) O Estado de São Paulo, que detinha a liderança 
da produção industrial brasileira até 1970, foi 
superado, nos últimos anos, pelo estado do Rio 
Grande do Sul. 

D) Devido ao clima subtropical, a região é a maior 
produtora de trigo do país. 

E) Destaca-se na geração de energia pois a maior 
parte de seus  rios é de planalto e, por isso, 
possui um grande potencial  hidráulico. 

 
 
 
14 – Assinale a alternativa correta sobre o litoral 

brasileiro. 
A) Em muitos lugares do litoral nordestino, os 

tabuleiros ficam próximos do oceano, 
constituindo falésias. 

B) Os manguezais são típicos do litoral da região 
Sul pois estão associados às serras que se 
aproximam da costa e ao clima subtropical com 
invernos úmidos. 

C) As dunas de areia são exclusivas do litoral do 
Nordeste, pois estão associadas ao clima semi-
árido. 

D) As falésias da praia de Torres, no Rio Grande do 
Sul, são constituídas por rochas cristalinas do 
sistema Serra do Mar. 

E) O litoral do Paraná apresenta muitas praias, mas 
as baías são raras, dificultando a instalação de 
portos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – Sobre o papel desempenhado pela mulher na 
sociedade e no mercado de trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 
A) Entre os pressupostos defendidos pelo 

movimento feminista que, durante o século XX, 
eclodiu em diversas regiões do mundo, destaca-
se  a idéia de que a subordinação do sexo 
feminino é, na maioria das vezes, uma opção da 
mulher e que, assim, deve ser respeitada.  

B) A participação feminina na população 
economicamente ativa é elevada nos países 
centrais ou desenvolvidos e baixa nos países 
periféricos, tendo sofrido significativo aumento 
nos países subdesenvolvidos industrializados. 

C) Profissionalmente, as mulheres ocupam cada vez 
mais setores antes reservados aos homens. Em 
muitos países, entretanto, a discriminação e a 
condição de submissão persistem. 

D) Entre as condições ainda desfavoráveis às 
mulheres, podemos citar a “dupla jornada de 
trabalho”, na qual agregam  trabalho remunerado 
ao trabalho doméstico não remunerado. 

E) As regiões onde a desigualdade entre os sexos é 
mais extrema e com forte submissão feminina 
são a África e a Ásia, em geral, salvo algumas 
poucas exceções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


