
GRUPOS 3 e 4

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que
possam gerar dúvidas. Caso contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.

2. Este caderno contém as provas de Geografia, com 6 questões, de História, com 6 questões, e a prova de Redação.
Utilize apenas os espaços em branco deste caderno para rascunho.

3. Verifique se os seus dados constantes na parte inferior de cada folha de resposta e na última página do cartão de
correção estão corretos. Caso contenham erros, notifique-os ao aplicador de prova.

4. As questões deverão ser respondidas com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente
nas folhas de respostas de cada prova. Resoluções a lápis serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Respostas elaboradas nos espaços que contenham a instrução “NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO” não serão
consideradas na correção.

6. As folhas de respostas serão despersonalizadas antes da correção. Para a banca corretora, você será um
candidato anônimo. Desenhos, recados, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo
ou rubrica escritos na folha de resposta são considerados elementos de identificação. Se houver alguma
ocorrência como os casos mencionados anteriormente, sua prova será desconsiderada, e atribuir-se-lhe-á
pontuação zero.

7. As provas terão duração de cinco horas, já incluídos nesse tempo a coleta de impressão digital e o preenchimento
das folhas de respostas.

8. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

9. AO TERMINAR, DEVOLVA AS FOLHAS DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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GEOGRAFIA

▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Há cinco décadas, a China enfrenta protestos que fazem parte da luta pela independência do Tibete.
Essa região, ilustrada a seguir, tem forte importância geoestratégica e uma marcante influência dos
monges budistas. Baseando-se nestas informações, explique um fator geopolítico, condicionado por
questões naturais, que torna essa região importante estrategicamente para o Estado chinês.

<www.historianet.com.br>. (Adaptado).

(5,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Centro-Oeste foi a região brasileira que mais sofreu alterações em seus limites territoriais com a
criação de novas unidades da Federação na segunda metade do século XX, tais como a instalação
do Distrito Federal (1960), a criação dos estados de Mato Grosso do Sul (1979) e do Tocantins
(1988). Considerando o fato mencionado,
a) exponha uma razão que justifique a escolha  da Região Centro-Oeste para sediar a capital federal;

(2,0 pontos)

b) qual o bioma que foi recortado em razão da divisão do estado do Mato Grosso?  (3,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A ONU escolheu 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. A indicação é uma clara inten-
ção de despertar o mundo para os limites que a natureza impõe ao consumismo a qualquer custo.
Diante do exposto,
a) explique o significado do conceito de “desenvolvimento sustentável”, segundo a ONU;         (2,5 pontos)

b) apresente dois fatores que impactam a biodiversidade do Cerrado.   (2,5 pontos)

Geografia_G-3-e-4_7-junho-2010.odt



UFG/CS                                                                            PROCESSO SELETIVO/2010-2                                                        GRUPOS 3-4  

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe dois tipos de projeções cartográficas aplicadas aos mapas.

Projeção conforme de Mercator Projeção equivalente de Peters

As projeções cartográficas cilíndricas permitem mostrar a esfera terrestre com alguns tipos de distorções
geométricas, que afetam as aparências das áreas e das formas continentais. Os mapas apresentados fo-
ram elaborados de acordo com as projeções de Mercator e de Peters. A partir destas projeções, analise
os dois mapas quanto:
a) à manutenção ou alteração das áreas dos continentes;   (2,0 pontos)

b) às distorções maiores ou menores nas representações das formas dos continentes em baixas,
médias e altas latitudes.   (3,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe a figura.

Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>. Acesso em: 3 de mar. 2010.

A vegetação predominante do Brasil Meridional era a Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais, um tipo de
conífera que outrora forneceu produtos muito utilizados na Região Sul e em outras áreas do país. Com
base nesta afirmação,
a) indique uma característica da vegetação de araucárias e uma característica do clima subtropical;

(2,5 pontos)

b) cite dois produtos do extrativismo vegetal dessa região.   (2,5 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os dados dos últimos censos demográficos do Brasil indicam aumento da migração urbano-urbano e
da pendular. Com base nesta afirmação,
a) apresente dois fatores que explicam a relevância atual da migração urbano-urbano;   (2,5 pontos)

b) explique uma causa para o aumento atual da migração pendular.   (2,5 pontos)
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