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GEOGRAFIA 
01 – Assinale a alternativa que apresenta formas erosivas 

ou deposicionais associadas, respectivamente, à 
ação das chuvas, dos rios, dos mares, do gelo e do 
vento. 
A) Dunas, cânions, ravinas, recifes e morainas 
B) Ravinas, falésias, cânions, morainas e dunas 
C) Ravinas, cânions, falésias, morainas e dunas 
D) Meandros, falésias, ravinas, morainas e dunas 
E) Morainas, recifes, ravinas, dunas e cânions 

 
02 – Assinale a alternativa correta sobre as florestas de 

araucária no Paraná. 
A) Além dos pinheiros, essas florestas podem 

apresentar a ocorrência de erva-mate. 
B) O pinhão é colhido principalmente nos meses de 

verão. 
C) Estão associadas aos vales úmidos e protegidos 

dos ventos nas planícies do Sul do estado. 
D) Exigem totais anuais de precipitação superiores a 

4.000 mm. 
E) Cobriam a maior parte da escarpa da Serra do 

Mar, tendo sido extintas com o desmatamento da 
área.  

 
03 – Assinale a alternativa correta sobre os minerais e 

sobre as rochas. 
A) O granito é uma rocha cristalina, sendo muito 

abundante na superfície da Terra. 
B) O mármore é uma rocha magmática, comum nos 

planaltos.  
C) O arenito é uma rocha metamórfica, formada 

pela compactação das areias. 
D) O calcário é a rocha cristalina mais comum na 

superfície da Terra. 
E) O carvão mineral é uma rocha cristalina que dá 

origem aos cristais de diamante. 
 
04 – Sobre as características das correntes marinhas no 

litoral brasileiro, assinale a alternativa correta. 
A) A Corrente das Falklands ou Malvinas origina-se 

no litoral do Sul do Brasil e tem águas muito 
frias. 

B) A Corrente do Brasil é um ramo da Corrente Sul-
Equatorial. Suas águas quentes favorecem as 
atividades turísticas. 

C) A Corrente das Guianas é um ramo da Corrente 
Norte-Equatorial das Antilhas, sendo responsável 
pela alta salinidade na foz do rio Amazonas. 

D) A Corrente Sul-Equatorial tem águas quentes e 
atinge o litoral do Sul do Brasil. 

E) A Corrente Norte-Equatorial é responsável pela 
maior parte da pesca da lagosta no litoral 
brasileiro. 

 
 

05 – Assinale a alternativa que se relaciona 
corretamente com a seguinte definição: “Define-se 
como sistema econômico caracterizado pela 
concentração de capitais e pela formação de grandes 
monopólios e oligopólios”. 
A) Desenvolvimento econômico 
B) Capitalismo monopolista 
C) Neoliberalismo 
D) Liberalismo econômico 
E) Poder econômico 

 
 
 
06 – Assinale a alternativa correta a respeito da 

agroindústria. 
A) Fabricação de bens de consumo e de produção 

(máquinas e equipamentos) para a agricultura. 
B) Transformação de produtos agropecuários em 

produtos industrializados. 
C) Articulação da agropecuária com as chamadas 

indústrias para a agricultura. 
D) Incorporação de biotecnologia, resultando na 

produção de alimentos e de matérias-primas 
transgênicas. 

E) Mecanização das atividades agrícolas e 
pecuárias, visando a aumentos de produção, de 
produtividade e de comercialização de bens 
duráveis. 

 
 
 
07 – No relevo do Paraná, o Terceiro Planalto ocupa uma 

área de aproximadamente dois terços do território do 
estado e recebe denominações regionais de acordo 
com o espaço onde se localiza. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente as 
denominações regionais dessa importante unidade 
fisiográfica do Paraná. 
A) Planalto de Cambará e São Jerônimo da Serra, 

Planalto de Apucarana, Planalto de Campo 
Mourão, Planalto de Guarapuava, Planalto de 
Palmas. 

B) Planalto de Maringá, Planalto de Londrina, 
Planalto de Ponta Grossa, Planalto de União da 
Vitória, Planalto de Capanema. 

C) Planalto da Lapa, Planalto de Ponta Grossa, 
Planalto de Cornélio Procópio, Planalto da Serra 
Geral, Planalto da Serra do Cadeado. 

D) Planalto da Serra da Graciosa, Planalto da Serra 
do Mar, Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta 
Grossa, Planalto de Guarapuava. 

E) Planalto de São Luiz do Purunã, Planalto da 
Esperança, Planalto de Ponta Grossa, Planalto de 
Apucarana, Planalto de Jacarezinho e Cambará. 
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08 – Assinale a alternativa que se relaciona 
corretamente com a seguinte definição: 
“Caracteriza-se pelo aumento da produção agrícola, 
privilegiando culturas de mercado externo em 
detrimento das culturas tradicionais, normalmente 
destinadas a abastecer o mercado interno”. 
A) Complexo agroindustrial 
B) Industrialização da agricultura 
C) Modernização da agricultura 
D) Lavouras de subsistência 
E) Reforma agrária 

 
09 – Assinale a alternativa correta sobre o uso da água 

no planeta Terra. 
A) A quantidade total de água disponível no planeta 

vem-se reduzindo em função do aquecimento 
global. 

B) Embora a demanda de água seja maior nas 
regiões áridas, é nas regiões úmidas, como na 
Amazônia, que a água se torna cada vez mais 
escassa. 

C) O abastecimento doméstico é o setor que 
consome a maior parte da água doce no mundo. 

D) A produção de energia elétrica utiliza a água dos 
rios sem causar danos ao ambiente e sem alterar 
os ecossistemas naturais. 

E) O consumo de água doce é crescente, tendo em 
vista a intensificação do seu uso pelas atividades 
industriais e agrícolas. 

 
10 – Assinale a alternativa que apresenta uma ação ou 

atividade não relacionada com a degradação do 
Pantanal Matogrossense. 
A) Poluição por agrotóxicos. 
B) Destruição dos manguezais pela atividade 

portuária. 
C) Pesca predatória. 
D) Atividade turística cada vez mais intensa e 

freqüentemente desordenada. 
E) Assoreamento e contaminação de cursos de água 

provocados por garimpos. 
 
11 – Assinale a alternativa correta sobre os fusos 

horários. 
A) A Terra foi dividida em doze “gomos” ou faixas 

de paralelos, com 30 graus cada faixa, 
totalizando todas elas 360 graus.  

B) O fuso inicial situa-se no hemisfério norte, na 
latitude de Greenwich, à qual se convencionou o 
valor zero. 

C) O Brasil é atravessado por quatro fusos horários, 
sendo o horário de Brasília correspondente ao 
segundo fuso do território brasileiro, com três 
horas de diferença com relação a Greenwich.  

D) A linha internacional de mudança de data 
corresponde ao meridiano de Greenwich. 

E) Os fusos delimitam horários adiantados a oeste 
de Greenwich e horários atrasados a leste dessa 
linha. 

12 – A respeito da economia do Norte do Paraná, é 
correto afirmar que 
A) foi estruturada em função da implantação de 

indústrias a partir dos anos 1990. 
B) teve sua origem  no século XIX com a grande 

lavoura cafeeira dependente do trabalho escravo.  
C) foi sustentada, na primeira metade do século XX, 

pelas lavouras de café em pequenas e médias 
propriedades.  

D) teve, na mineração (extração de ouro), o seu 
grande suporte no século XVII. 

E) foi o tropeirismo, associado à pecuária extensiva, 
que estruturou a economia regional no início do 
século XX.  

 
 
13 – Assinale a alternativa que se relaciona 

corretamente com a seguinte definição: “Marca-se 
pela mundialização da produção, da circulação e do 
consumo, vale dizer, de todo o ciclo de reprodução 
do capital”. 
A) Globalização 
B) Regionalização 
C) Integração social 
D) Geopolítica 
E) Modernização 

 
 
14 – “Com a globalização, tem havido uma redução 

proporcional dos produtos de fabricação nacional. 
Por causa das facilidades das importações e da 
queda das tarifas, passou-se a importar maquinários, 
sistemas e peças de maior sofisticação e 
desempenho, com a finalidade de reduzir custos e 
tornar o produto competitivo” (COELHO, M. de A.; 
TERRA, L. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2003,  p. 229).  
Considerando o enunciado, assinale  a alternativa 
que apresenta corretamente  uma conseqüência 
social gerada pela globalização no Brasil.   
A) Geração de emprego 
B) Aumento dos níveis da inflação 
C) Queda das taxas de câmbio 
D) Aumento do desemprego 
E) Endividamento externo 

 
 
15 – Assinale a alternativa que apresenta a atividade que 

deu origem a cidades paranaenses como Ponta 
Grossa, Lapa, Castro e Palmeira. 
A) Extração de madeira 
B) Lavouras de soja 
C) Mineração 
D) Extração de erva-mate 
E) Tropeirismo 

 
 
 
 
 


