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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
11) Sobre a organização do espaço geográfico, 
assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Quanto maior for o domínio tecnológico de 

uma sociedade, mais será a influência do meio 
físico sobre a organização do espaço. 

B ⇒⇒⇒⇒ A organização do espaço geográfico é o 

resultado de sucessivos períodos históricos, 
com suas estruturas sociais e tecnológicas. 

C ⇒⇒⇒⇒ A compreensão das relações das socie-

dades, com sua natureza próxima, é fundamen-
tal para a organização espacial, de uma socie-
dade, tendo em vista o predomínio daquela so-
bre esta. 

D ⇒⇒⇒⇒ Nos diferentes tempos históricos, em 

sociedades com o mesmo grau de desenvolvi-
mento tecnológico, a organização do espaço 
era a mesma. 

E ⇒⇒⇒⇒ A cultura é um elemento subalterno na 

organização espacial, tendo em vista que ela é, 
também, um produto das relações e estruturas 
econômicas. 
______________________________________ 
 
12) As figuras abaixo destacam a previsão da 
pirâmide etária brasileira para os anos de 2010 
e 2030. 
 

 Analise e assinale a alternativa correta. 
 

 
 

 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A mortalidade infantil apresentará um au-

mento, o que reduzirá a população jovem. 

B ⇒⇒⇒⇒ A taxa de crescimento natural aumenta em 

virtude da redução das taxas de mortalidade e 
natalidade. 

C ⇒⇒⇒⇒ A expectativa de vida dos brasileiros no 

ano de 2030 aumenta, levando a um envelhe-
cimento da população. 

D ⇒⇒⇒⇒ A população adulta entra em declínio 

profundo e drástico, levando a uma crise de 
mão de obra. 

E ⇒⇒⇒⇒ A evolução de 2010 para 2030 é o resul-

tado do aumento da natalidade (base da pirâmi-
de). 
______________________________________ 
 
13) Em 09 de novembro de 2009 se comemorou 
os 20 anos do fim de uma era que marcou o 
mundo no pós-45. 
 

 Considerando o período determinado no  
enunciado, assinale a alternativa correta. 
 

A⇒⇒⇒⇒ A construção do Muro de Berlim foi o mar-

co que determinou o término da bipolari-dade e 
a extinção da URSS. 

B ⇒⇒⇒⇒ A Guerra Fria foi um período de quebra 

das fronteiras nacionais e ampliação da ação 
das grandes corporações multinacionais. 

C ⇒⇒⇒⇒ O período a que se refere o enunciado 

destaca a hegemonia neoliberal dos Estados 
Unidos como potência econômica e militar. 

D ⇒⇒⇒⇒ Em novembro de 2009 se comemorou o 

estabelecimento da Guerra Fria, momento de 
tensão entre a URSS e os Estados Unidos. 

E ⇒⇒⇒⇒ A queda do Muro de Berlim simbolizou o 

término da bipolaridade que se instalou com o 
fim da 2ª Guerra Mundial. 
______________________________________ 
 
14) O Brasil vive um bônus demográfico,ou 
seja, o país está atualmente com a melhor 
estrutura etária e a combinação ideal de 
condições demográficas e sociais para tornar 
mais propício o crescimento econômico. 

Marta Watanabe, 8/5/2008, Jornal Valor Econômico  
 

 Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O número de filhos por família é um fator 

pouco relevante para se atingir o bônus demo-
gráfico. 

B ⇒⇒⇒⇒ O aumento das taxas de mortalidade e a 

manutenção nas taxas de natalidade facilitaram 
atingir ao bônus demográfico. 

C ⇒⇒⇒⇒ O bônus demográfico foi atingido em 

virtude das mudanças no padrão de fertilidade 
da população brasileira. 

D ⇒⇒⇒⇒ O aumento do número de casais sepa-

rados contribuiu fortemente para se atingir um 
crescimento populacional, no sentido da 
transição demográfica. 

E ⇒⇒⇒⇒ O bônus demográfico é um fator negativo 

para o país, num primeiro momento, tendo em 
vista a carência de mão de obra que ele 
provoca. 
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15) Assinale a alternativa correta. 
 

A⇒⇒⇒⇒ O uso das TIC pelas escolas esbarra na 

realidade das mesmas, que são providas de 
laboratórios de informática e de acesso a banda 
larga de alta velocidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ O uso das TIC (tecnologias da informação 

e comunicação), como o uso de imagens de 
satélites, no estudo do espaço geográfico deve 
ser estimulado, principalmente no Ensino Mé-
dio. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os professores estão preparados para o 

trabalho com as novas tecnologias, o que 
facilita a discussão e introdução das mesmas na 
sala de aula. 

D ⇒⇒⇒⇒ A formação continuada dos docentes, atu-

almente, já contempla o uso de novas tecno-
logias. 

E ⇒⇒⇒⇒ A estrutura física das escolas ajuda na 

introdução das novas tecnologias, facilitando o 
uso das mesmas pelos professores e alunos. 
______________________________________ 

 
16) “O crescimento da população brasileira na 
década de 90 foi mais intenso nas cidades de 
médio porte, que têm entre 50 mil e 500 mil ha-
bitantes, mostram os dados preliminares do 
Censo 2000 (...) Os grandes centros urbanos - 
Rio, São Paulo, BH e Porto Alegre – deram cla-
ros sinais de saturação da capacidade de cres-
cimento entre 1991 e 2000. No mesmo período, 
pelo menos 50% das cidades médias tiveram 
crescimento igual ou superior a 2% anuais, aci-
ma da taxa media do país, que ficou em 1,63%”. 
 

 A partir das informações do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As grandes cidades apresentam uma re-

dução nas suas taxas de crescimento. Inver-
samente ocorre nas cidades de porte médio. 

B ⇒⇒⇒⇒ Os grandes centros urbanos, como São 

Paulo e Rio, atingem um patamar de esgo-
tamento, mas ainda são os centros de maior 
atração populacional. 

C ⇒⇒⇒⇒ Ao crescer acima da média nacional, as 

cidades médias apresentam um sintoma de ex-
plosão demográfica devido às altas taxas de 
natalidade. 

D ⇒⇒⇒⇒ Ao apresentarem elevados percentuais de 

crescimento, as médias cidades se tornam pó-
los de repulsão de população. 

E ⇒⇒⇒⇒ A desconcentração industrial a partir dos 

grandes centros, bem como o deslocamento da 
indústria para outras cidades, em nada influen-
cia o crescimento das cidades médias. 
 

17) Leia os versos a seguir. 
 
 “Você viu aquele mano na porta do bar, 
 Ultimamente andei ouvindo ele reclamar 
 Da sua falta de dinheiro era problema, 
 Que a sua vida pacata já não vale a pena, 
 Queria ter um carro confortável, 
 Queria ser um cara mais notado. 
 Tudo bem, até aí nada posso dizer, 
 Um cara de destaque também quero ser(...) 
 A lei da selva, consumir é necessário; 
 Compre mais, compre mais, 
 Supere o seu adversário. 
O seu status depende da tragédia de alguém. 
 É isso, capitalismo selvagem.” 

 

Mano Brown, CD Racionais MC’s, Faixa 3. 

 

A ⇒⇒⇒⇒ Pelos versos podemos inferir que o status 

social de cada um não é definido pelo seu poder 
de compra. 

B ⇒⇒⇒⇒ O acesso ao consumo é uma realidade 

para a maioria da sociedade brasileira. 

C ⇒⇒⇒⇒ Para o poeta, consumir é uma situação 

posta como condição possível para todos. 

D ⇒⇒⇒⇒ O significado de “capitalismo selvagem” é 

o de que este sistema é altamente destruidor. 

E ⇒⇒⇒⇒ A situação descrita por Mano Brown diz 

respeito ao consumismo desenfreado da socie-
dade atual. 
 
______________________________________ 
 
18) A América Latina passa por um período de 
mudanças políticas e econômicas significativas.  
 

 Assinale a alternativa correta. 

A ⇒⇒⇒⇒ A eleição de Evo Morales, na Bolívia, co-

locou no poder uma camada social dominante 
desde a independência. 

B ⇒⇒⇒⇒ No Brasil, a crise econômica recente foi 

sentida fortemente, o que fez aumentar as clas-
ses econômicas D e E. 

C ⇒⇒⇒⇒ A eleição de Barack Obama nos EUA  

possibilitou o término das tensões na América 
Latina, principalmente as mais forte que existi-
am com a Venezuela. 

D ⇒⇒⇒⇒ Na Venezuela, o governo Hugo Chavez 

implementou o socialismo do século XXI, estati-
zando várias empresas e fechando canais de 
comunicação. 

E ⇒⇒⇒⇒ O recente acordo entre os EUA e a Co-

lômbia para instalar bases militares ocorre sem 
tensões políticas com outros países. 
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19) Chuvas torrenciais e concentradas em curto 
espaço de tempo, tornados intensos e frequen-
tes, secas prolongadas, derretimento das gelei-
ras, etc. Este é o cenário que estamos vivenci-
ando e que alguns anunciam como catastrófico. 
 

 Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 
 

A⇒⇒⇒⇒ Com uma distribuição equitativa na super 

fície da Terra, a água será um problema locali-
zado em todos os continentes. 

B ⇒⇒⇒⇒ Apesar das situações catastróficas, num 

futuro próximo as situações se normalizarão, 
pois estamos passando por um período de ins-
tabilidade climática temporária. 

C ⇒⇒⇒⇒ Há um consenso entre todos os cientistas 

quanto ao fenômeno do aquecimento global e 
das disfunções do clima, não havendo discor-
dância entre eles. 

D ⇒⇒⇒⇒ Estes fenômenos climáticos se concen 

tram nas baixas latitudes, diminuindo de inten-
sidade à proporção que atingimos as altas 
latitudes. 

E ⇒⇒⇒⇒ Esses fenômenos climáticos, de caráter 

natural, agravados pela ação antrópica, levará 
ao surgimento de migrações planetárias, inclu-
sive pela falta de água. 
______________________________________ 
 
20) “A ordem global é desterritorializada, no 
sentido de que separa o centro da ação e a se-
de da ação”. Seu espaço, movediço e incons-
tante, é formado de pontos, cuja existência fun-
cional é dependente de fatores externos. A or-
dem local, que reterritorializa, é a do espaço 
banal, espaço irredutível, porque reúne numa 
mesma lógica interna todos os seus elementos: 
homens, empresas, instituições, formas sociais 
e jurídicas, e formas geográficas.” 

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar, São Paulo: E-
dusp, 2008. 

 

 Considere o texto acima e assinale a alterna-
tiva correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para Milton Santos o processo de globali-

zação separou o local da ação e o local da de-
cisão da ação. Ordem Global e Ordem Local, 
mesmo com características distintas são faces 
de um mesmo processo. 

B ⇒⇒⇒⇒ A Ordem Global e a Ordem Local se pro-

cessam nos mesmos moldes, ou seja, a dester-
ritorialização das ações e independem dos fato-
res internos e externos. 

C ⇒⇒⇒⇒ O espaço banal no qual se constitui a Or-

dem Local desconsidera o papel desempenha-
do pelos homens na sua existência cotidiana. 

D ⇒⇒⇒⇒ Ordem Local e Ordem Global são proces-

sos distintos, independentes que não se articu-
lam tendo em vista que um desterritorializa e o 
outro reterritorializa. 

E ⇒⇒⇒⇒ Para o autor do texto a Ordem Global é 

inconstante, movediça e o papel das empresas, 
homens e instituições, além das formas júri-
dicas, lhe dão sustentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 


