Prova 3 – Geografia
QUESTÕES OBJETIVAS

QUESTÕES APLICADAS A TODOS OS
CANDIDATOS QUE REALIZARAM A
PROVA ESPECÍFICA DE GEOGRAFIA.
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Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 3

GEOGRAFIA
01 – Em relação à Bacia do Paraná, assinale a alternativa
correta.
A) Não é inteiramente brasileira, pois o rio Paraná
desemboca no oceano Atlântico com o nome de
rio da Prata entre o Uruguai e a Argentina.
B) É inteiramente brasileira, tanto que o rio
principal e todos os seus afluentes nascem no
Brasil e desembocam no oceano Atlântico, no
litoral brasileiro.
C) É a bacia com o maior potencial de geração de
energia elétrica do Brasil, sendo que a maior
usina, a de Tucuruí, está localizada próximo à
confluência dos rios Grande e Paranaíba.
D) O rio Paraná, que dá nome à Bacia, corta os
estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil,
depois de banhar a planície do Pantanal.
E) Tanto o rio principal quanto seus principais
afluentes drenam as regiões agrícolas do Sul e do
Sudeste, garantindo o abastecimento de água
para importantes projetos de irrigação de
lavouras de café e de frutas tropicais.

02 – Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro
Planalto constituem as denominações das principais
unidades do relevo paranaense, que também
recebem nomes regionais de acordo com sua
localização geográfica. Sobre as denominações
regionais e a localização geográfica dos planaltos,
assinale a alternativa correta.
A) O Primeiro Planalto, ou Planalto Litorâneo, vai
da zona costeira a Curitiba; o Segundo Planalto,
ou Planalto de Ponta Grossa, vai até os Campos
de Guarapuava; o Terceiro Planalto, ou Planalto
de Apucarana, vai até os limites meridionais do
Paraná.
B) Curitiba situa-se no Primeiro Planalto, Ponta
Grossa situa-se no Segundo Planalto e
Guarapuava situa-se no Terceiro Planalto.
C) Os três planaltos paranaenses têm como limites
geográficos, respectivamente, as bacias dos rios
Iguaçu, Ivaí e Piquiri.
D) O Primeiro Planalto corresponde à zona litorânea
e à Serra do Mar, o Segundo Planalto
corresponde à zona de domínio dos campos
gerais e o Terceiro Planalto corresponde às áreas
cobertas de matas, incluindo as florestas de
araucária.
E) O Primeiro Planalto é associado com as regiões
montanhosas do Paraná, incluindo a Serra do
Mar e a Serra Geral; o Segundo Planalto é
associado com as áreas de domínio dos solos
oriundos de derrames basálticos; o Terceiro
Planalto é associado com as áreas oriundas da
Formação Arenito Caiuá.
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03 – Estabelece a Constituição Federal, em seu artigo
184, que a União pode desapropriar, por interesse
social, para fins de Reforma Agrária, o imóvel rural
que não esteja cumprindo sua função social. É
correto afirmar que a terra cumpre sua função
social quando, simultaneamente,
A) mantém níveis mínimos de produtividade
agrícola, dispensa uso de agrotóxicos e gera
mercado de trabalho no campo.
B) não provoca impactos ambientais, contribui com
a fixação do homem no campo e produz gêneros
alimentícios para a população urbana e matériasprimas para a indústria nacional.
C) mantém racional e adequado aproveitamento do
solo, preserva os recursos naturais nele existentes
e cumpre as disposições que regulam as relações
de trabalho no campo.
D) sustenta projetos de reforma agrária, não se
enquadra nem como latifúndio nem como
minifúndio e apresenta racional e adequado
aproveitamento econômico.
E) conta com pelo menos 80% de sua extensão
ocupada com lavouras, mantém pelo menos 20%
de áreas de preservação e contribui com a
geração de emprego e de renda para os
trabalhadores rurais.

04 – A seca nos meses de julho e agosto de 2006 e a
ocorrência das mais baixas temperaturas do ano no
mês de setembro, no estado do Paraná, são
fenômenos que podem ser explicados pela seguinte
dinâmica atmosférica:
A) ação conjunta das massas Tropical Continental e
Tropical Atlântica, ambas com características
ciclonais de baixa pressão.
B) domínio da Frente Polar Pacífica, desde o início
do inverno.
C) domínio da massa seca Tropical Atlântica no
início do inverno e da massa úmida Tropical
Continental no fim do inverno.
D) baixa atividade dos sistemas polares nos meses
de julho e agosto de 2006 e forte ação dos
sistemas polares no mês de setembro, gerando
frio e precipitações no encontro com os sistemas
tropicais.
E) efeito conhecido por El Niño, decorrente do
súbito resfriamento das águas dos oceanos
Pacífico e Atlântico Sul.
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05 – Embora em ritmo lento e mais por pressão social do
que por iniciativa do Estado, o Brasil vem
desenvolvendo uma política de Reforma Agrária
que já apresenta alguns resultados positivos.
Sobre a Reforma Agrária no Brasil, assinale a
alternativa correta.
A) Visa acabar com o problema do desemprego
urbano, principalmente nas grandes cidades, por
meio de mecanismos de fixação do homem à
terra nas frentes de expansão econômica.
B) Tem como meta principal diminuir a excessiva
concentração da propriedade da terra no Brasil
por meio da distribuição de pequenos lotes rurais
de, no máximo, 10 hectares a trabalhadores
rurais sem terra.
C) O único objetivo é melhorar a produção de
alimentos a baixos preços para a população
urbana e, ao mesmo tempo, acabar com os focos
de tensão social nas grandes cidades.
D) Seus objetivos mais importantes são melhorar a
distribuição
das
terras
agricultáveis
e
proporcionar ao trabalhador rural condições para
que ele possa, com seu trabalho, ter condições de
vida digna.
E) A meta mais importante é difundir, no meio
rural, o interesse pela produção de alimentos
orgânicos como alternativa econômica para as
pequenas propriedades.

06 – Assinale a alternativa correta sobre planaltos e
planícies.
A) As planícies de inundação são formadas pela
erosão fluvial durante as cheias dos rios.
B) As planícies costeiras formam-se pela ação da
erosão marinha e estão associadas à vegetação de
pântano.
C) Nas planícies, os processos erosivos superam os
processos de construção do relevo, o que explica
o aplainamento.
D) Os planaltos são formados pela contínua
acumulação de detritos, o que explica a formação
de relevos altos e ondulados.
E) As chapadas do Brasil Central, com suas formas
tabulares, são feições típicas de planaltos
sedimentares.

08 – Assinale a alternativa correta a respeito da água
como um recurso.
A) A água é um recurso não renovável, pois o ciclo
da água, em nível global, vem demonstrando a
sua progressiva escassez no sistema Terra.
B) A exploração muito intensiva das águas do lençol
freático pode provocar o rebaixamento do nível
do lençol de água no local.
C) Embora o lençol de água subterrânea não sirva
para abastecer os rios, o lençol é importante para
o fornecimento da água de poço.
D) Devido ao progresso das técnicas de cultivo, a
irrigação já não é mais motivo de pressão sobre
os recursos hídricos nas regiões áridas.
E) As águas doces presentes à superfície na Terra no
estado líquido superam o montante contido na
forma de gelo e o montante contido no subsolo.

09 – A divisão política mais conhecida do Brasil
considera o País dividido em cinco regiões
geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste
e Sul.
Considerando essa divisão regional, assinale a
alternativa correta.
A) A região Nordeste está atraindo sulistas graças à
geração de empregos nas zonas beneficiadas por
incentivos à industrialização e à irrigação de
lavouras.
B) O Sudeste conta com os maiores índices de
urbanização, localizados principalmente nos
grandes eixos metropolitanos como São Paulo,
Rio de Janeiro e Bahia.
C) O Sul apresenta, atualmente, a maior densidade
demográfica do País graças aos contingentes de
imigrantes estrangeiros que ali se fixaram no
início do século passado.
D) O Centro-Oeste é a única região que não é
banhada pelo oceano Atlântico e, nos últimos
anos, tem servido ao avanço das lavouras
modernas pelo interior do País.
E) O Norte ainda mantém sua economia baseada no
extrativismo vegetal e mineral, principalmente
nas áreas denominadas Zona da Mata e Sertão.

07 – Define-se como conjunto de municípios contíguos e
integrados socioeconomicamente a uma cidade
central, com serviços públicos e infra-estrutura
comuns:
A) Malha urbana.
B) Região geográfica.
C) Rede urbana.
D) Sítio urbano.
E) Região metropolitana.
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10 – Assinale a alternativa correta sobre a degradação
dos solos.
A) Nas regiões tropicais, a retirada da vegetação é
uma importante causa da aceleração dos
processos erosivos, pois pode provocar o
aumento da erosão pluvial.
B) As voçorocas estão associadas principalmente à
erosão fluvial e ao regime de cheias dos rios.
C) A erosão eólica é a principal causa de degradação
dos solos nas regiões frias.
D) Quanto maior a declividade do terreno, maior é a
infiltração de água no solo, devido ao movimento
vertical da água, reduzindo a sua instabilidade.
E) A perda de fertilidade do solo ocorre quando a
erosão afeta o horizonte C, que corresponde à
camada de maior fertilidade devido à presença
do húmus.

11 – O eixo Rio-São Paulo concentra, atualmente, o
maior volume de indústrias instaladas no País, sendo
que, em conseqüência, aproximadamente metade do
valor da produção industrial brasileira provém desse
eixo. Sobre a industrialização brasileira e sobre a
localização de indústrias, assinale a alternativa
correta.
A) A concentração industrial se mantém no eixo
Rio-São Paulo em função dos seguintes fatores:
proximidade
dos
maiores
mercados
consumidores de produtos industrializados e
proximidade do Porto de Santos, o maior canal
de exportação do país.
B) Embora o eixo Rio-São Paulo ainda seja
responsável pela maior concentração industrial
do País, já se observa o início de um processo de
deslocamento de indústrias em direção às cidades
médias do interior, seguindo uma tendência
observada em países desenvolvidos.
C) Mesmo sendo a desconcentração industrial uma
política de Estado, poucas indústrias se dispõem
a sair do eixo Rio-São Paulo e novas indústrias
são ali instaladas, principalmente as indústrias do
setor automobilístico.
D) As indústrias relutam em sair do eixo Rio-São
Paulo porque, nas cidades do interior, falta mãode-obra qualificada, o fornecimento de energia
elétrica é insuficiente e o custo do transporte é
mais elevado.
E) As indústrias estão instalando-se em zonas mais
atrasadas, sob o ponto de vista econômico, caso
do Sertão e do Agreste nordestinos, aproveitando
os subsídios governamentais e o baixo custo da
mão-de-obra dessas regiões.
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12 – Assinale a alternativa correta sobre a economia da
China.
A) Além da liberalização econômica, um outro fator
de atração do capital estrangeiro é o baixo custo
da mão-de-obra, muito disciplinada e
suficientemente qualificada.
B) As chamadas zonas econômicas especiais,
criadas com a abertura da China à economia
asiática, ocorrem principalmente no interior do
país.
C) Nos anos 70 do século XX, a China promoveu a
abertura comercial, mas o setor industrial
continua, até hoje, fechado à iniciativa
estrangeira.
D) A
economia
chinesa
procura
investir
principalmente na indústria de base, como a
siderúrgica, uma vez que a ideologia comunista é
contrária à produção em massa de bens de
consumo.
E) Com mercado consumidor próprio e população
de alto poder aquisitivo, a indústria chinesa é
voltada, principalmente, à produção de bens para
o mercado interno.

13 – Sobre a localização industrial no estado do Paraná,
assinale a alternativa correta.
A) A região metropolitana de Curitiba vem-se
transformando em importante pólo industrial do
Sul do Brasil graças, principalmente, às
indústrias do setor automobilístico ali instaladas.
B) O setor industrial paranaense depende, para seu
fortalecimento, muito mais das agroindústrias
instaladas pelas cooperativas nas cidades do
interior, tendo a soja como matéria-prima
principal, do que de outros segmentos
econômicos.
C) O setor industrial que mais se destaca em termos
econômicos, no Paraná, é o setor têxtil,
sustentado pelas indústrias de confecção
instaladas em Maringá e em Cianorte.
D) O setor industrial paranaense ainda é considerado
bastante atrasado, sendo que a base da economia
do Estado ainda é dependente da agricultura,
com a exportação de produtos in-natura.
E) As indústrias paranaenses, em número bastante
reduzido, estão concentradas próximo às grandes
cidades do Estado e voltadas principalmente ao
atendimento do mercado interno.
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14 – O episódio sobre a exploração de gás natural,
protagonizado pelo presidente Evo Morales,
evidenciou que
A) foi rompido um dos principais acordos no âmbito
da Alca entre o Brasil e a Bolívia.
B) o Brasil dependia da Bolívia para explorar as
importantes jazidas de gás natural do Acre.
C) o Brasil rompeu um contrato de exploração de
suas jazidas de gás natural da Amazônia em
parceria com o Peru.
D) o Mercosul saiu fortalecido no que diz respeito
às relações comerciais entre Brasil e Peru.
E) o gás natural pode ser considerado um importante
recurso econômico da Bolívia.

15 – No Paraná, a Mata de Araucária, tendo em vista seu
aproveitamento econômico na indústria madeireira,
foi quase que totalmente dizimada. A respeito da
Mata de Araucária, assinale a alternativa correta.
A) Até os anos 1960, quando se completou a
colonização do Norte do Estado, ela se constituía
na principal formação vegetal da região, sendo
devastada para facilitar o avanço das lavouras de
café.
B) Constituía-se na vegetação natural predominante
nas zonas de climas quentes e úmidos, sendo
quase que dizimada em função do avanço
desenfreado das lavouras mecanizadas a partir
dos anos 1980.
C) Já na década de 1940, estava completamente
dizimada na sua condição de formação natural,
sendo que, a partir dos anos 1990, com o
estímulo do Estado, voltou a ser cultivada sob a
forma de reflorestamento, visando à produção de
papel e de celulose.
D) A Mata de Araucária, também denominada
Floresta Tropical Latifoliada, embora bastante
devastada em outras regiões para a produção
madeireira, ainda hoje é a formação natural
predominante na Serra do Mar e na zona
litorânea do Paraná, onde sua derrubada é
proibida por Lei.
E) A Mata de Araucária, também denominada Mata
dos Pinhais, constituiu a formação florestal
predominante
nas
regiões
de
baixas
temperaturas, aparecendo associada à erva-mate
nativa.
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