Prova 3 – Geografia
QUESTÕES DISCURSIVAS
o

N . DE ORDEM:
o

N . DE INSCRIÇÃO:

−

NOME:______________________________________________________________
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Verifique se este caderno contém 05 questões discursivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise,
imediatamente, o fiscal.
2. Preencha os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua
carteira.
3. Responda as questões de forma legível e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Será permitido o
uso moderado de corretivo líquido. Lembre-se de que as questões devem ser inteiramente respondidas a caneta
(desenvolvimento e resposta).
4. Limite-se a responder as questões no espaço estabelecido para esse fim. Anotações no verso da folha não serão
consideradas na correção.
5. Ao término da prova, levante o braço, aguarde atendimento e entregue este caderno ao fiscal.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado

QUESTÃO 1
As relações de trabalho no meio rural brasileiro envolvem algumas categorias de trabalhadores, caso dos parceiros, dos
arrendatários e dos assalariados temporários e permanentes. Resumidamente, explique cada uma das categorias
mencionadas de acordo com a seguinte ordem:
a) parceiros;

b) arrendatários;

c) assalariados temporários;

d) assalariados permanentes.
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QUESTÃO 2
Dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que formam o espaço brasileiro, cerca de 70% são constituídos por terras não
aproveitadas economicamente, ou seja, onde não há lavouras nem criação de gado. A agricultura é praticada em apenas
7,5% e as áreas de pastagem dominam 21% do território. Portanto há uma subutilização do espaço geográfico brasileiro
no que se refere ao seu aproveitamento para fins agrícolas. Paralelamente ao pouco uso, existe o problema da
concentração da estrutura fundiária: as terras agricultáveis encontram-se nas mãos de poucos proprietários, o que vem
gerando conflitos no meio rural brasileiro e justificando uma política de reforma agrária.
Considerando tal afirmação, explique
a) algumas causas dos conflitos no campo;

b) o significado e os objetivos da reforma agrária;

c) o significado de estrutura fundiária.
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QUESTÃO 3
Até o século XIX, nem o número de pessoas nem a tecnologia disponível tinha força suficiente para modificar os sistemas
da Terra (ar, água, seres vivos). Foi só nos últimos 200 anos, sobretudo após a Revolução Industrial e com o grande
aumento populacional, que a atividade humana começou a afetar o meio ambiente de forma significativa.
Considerando a afirmação e a realidade brasileira, caracterize três problemas ambientais que afetam o meio urbano e três
problemas ambientais que afetam o meio rural.
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QUESTÃO 4
De norte a sul, o litoral brasileiro apresenta diferentes características climáticas, diferentes formas e tipos de vegetação,
bem como recursos econômicos diversos ligados ao ambiente marinho. Descreva as principais características do meio
físico (climas, formas de relevo, depósitos de sedimentos e minerais), da vegetação (quando for o caso) e dos recursos
econômicos das três unidades a seguir:
a) litoral do Rio Grande do Norte;

b) litoral lodoso do Paraná;

c) litoral do Rio Grande do Sul.
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QUESTÃO 5
O território brasileiro apresenta importantes paisagens naturais que justificaram a criação de unidades de conservação.
Descreva as principais características geológicas, de relevos, hidrográficas, de vegetação, da fauna e da economia local
que definem o caráter especial das unidades de conservação a seguir:
a) Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense;

b) Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR/Parque Estadual de Jacupiranga (Caverna do Diabo).
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