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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1. Após autorização, verifique se este caderno está completo ou se contém imperfeições gráficas. 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 os espaços em branco para rascunho.
3. O desenvolvimento das questões deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, nos
respectivos Cadernos de Respostas. Resoluções a lápis não serão corrigidas e terão pontuação zero.
4. A duração das provas será de 5 horas, já incluídas nesse tempo a leitura dos avisos e a coleta de
impressão digital.
5. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA OS CADERNOS DE RESPOSTAS E A FOLHA DE REDAÇÃO AO
APLICADOR DE PROVA.
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GEOGRAFIA
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A inserção do território goiano na economia mundializada reestruturou a base espacial dos
seus municípios. Em 2007, o IBGE divulgou que 96 municípios goianos tiveram a sua população
reduzida. De acordo com esse dado, apresente duas características socioespaciais dos municípios
que tiveram perda de população.
(5,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A agricultura brasileira é marcada, atualmente, por uma diferenciação espacial relativa à
produção e ao destino dos produtos oriundos dessa atividade. O agronegócio é o processo que
envolve uma extensa cadeia desde a produção até a comercialização de produtos agropecuários.
Conforme esta informação, identifique duas características espaciais do agronegócio.
(5,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A atual crise financeira mundial, que pode transformar-se em uma
grande depressão econômica nos EUA, dramatiza o fracasso da
teologia do livre mercado global descontrolado e obriga, inclusive o
governo norte-americano, a escolher ações públicas esquecidas
desde os anos trinta.
HOBSBAWM, Eric. Entrevista divulgada em 10 fev. 2008. Disponível em: <www.cartamaior.com.br>.
Acesso em: 18 out. 2008.

Com base na citação acima, considerando a crise financeira atual e comparando-a com a de 1929,
quando ocorreu uma grande depressão econômica mundial,
a) apresente uma medida adotada pelos EUA para superar a crise dos anos 30 do século XX;
(2,0 pontos)

b) analise a expressão metafórica “fracasso da teologia do livre mercado global”, considerando a
ordem global na atualidade.
(3,0 pontos)
▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia a tira a seguir.

Disponível em: <www.lospirata.com.br/imagens/bobcuspenaofunciona.jpg.>. Acesso em: 09 out. 2008.

Em meados da década de 1970 várias formas de protesto baseadas na cultura (vestuário,
música, fanzine etc.) foram introduzidas no Brasil, criando um novo perfil do universo juvenil urbano.
São grupos que formam redes de identidades espacializadas que se diferenciam por produzirem distintas alternativas de manifestação, nem sempre baseadas em formas convencionais de protesto,
como passeatas, greves, ocupações de prédios públicos etc. Na tira apresentada, o personagem
Bob Cuspe, do cartunista Angeli, foi inspirado nos punks.
Considerando o exposto, indique outro grupo juvenil do ambiente urbano metropolitano, apresentando uma ação desenvolvida por este mesmo grupo que evidencie sua posição quanto à ordem social
(5,0 pontos)
vigente.
▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A região Sul do Brasil, em decorrência de seu processo de colonização e de seu tipo de clima, apresenta
características culturais peculiares. Tendo por referência essa região:
a) apresente um hábito cultural de sua população relacionado ao clima;

(1,0 ponto)

b) apresente um fator climático e relacione-o às médias térmicas anuais de aproximadamente 18 oC.
(4,0 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe as figuras a seguir.

FIGURA 1

LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. p.65.

FIGURA 2

LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. p.150.

Os solos configuram-se como um importante componente da superfície terrestre. Com base na
leitura e interpretação das figuras,
a) apresente um agente responsável pela transformação da paisagem representada em cada uma
das figuras acima;
(2,0 pontos)
b) explique o processo responsável pela transformação da paisagem na figura 1.

(3,0 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

