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Geografia
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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os domínios morfoclimáticos brasileiros se diferenciam pela fisionomia de sua vegetação, pelo
clima e pelas características do solo. Considerando o domínio do Cerrado, explique a relação entre
temperatura e precipitação durante o verão.
(5,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um geógrafo, com objetivo de analisar a distribuição da população brasileira, examinou os dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2007, e constatou que
na região Norte do país há 14.623.316 habitantes, na Nordeste 51.534.406, na Sudeste 77.873.120,
na Sul 26.733.595 e na Centro-Oeste 13.222.854. Com base nesses dados, elaborou um mapa com
o intuito de representar essas informações. Apresente um título para esse mapa e construa a sua legenda.
(5,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.
A existência ou não de água potável e de saneamento básico pode promover ou, pelo contrário, impedir o desenvolvimento humano. [...]. O
acesso à água não constitui somente um direito humano fundamental e
um importante indicador do progresso dos povos. Também constitui a
base a outros direitos humanos e é condição necessária para que se
atinjam metas de desenvolvimento humano mais exigentes.
Relatório do Desenvolvimento Humano. ONU, 2006, p. 27.

O problema da escassez de água para consumo humano tem motivado avaliações quase
sempre pessimistas. A escassez da água pode provocar muitos conflitos que podem ocorrer ao longo do século XXI. Tendo em vista o exposto,
a) identifique o continente que tem maiores problemas de escassez hídrica no mundo;

(2,0 pontos)

b) apresente uma consequência decorrente da escassez de água potável em várias cidades dos
países em desenvolvimento.
(3,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A América Latina tem sido palco nos últimos anos de sucessivas crises que atingiram vários
países, decorrentes de mudanças político-econômicas, quebrando a hegemonia dos grupos conservadores. A Bolívia, com enormes desigualdades sociais, tem enfrentado uma forte crise advinda da
mudança no comando político do país, refletidos nos conflitos de classes que poderão afetar a integridade de seu território. Essa crise pode ser compreendida pela análise histórica do processo político que levou à presidência Evo Morales. Com base nesses referenciais apresente
a) uma razão de caráter étnico-cultural que contribui para acirrar essa crise;

(2,0 pontos)

b) uma razão político-econômica que possibilita compreender o acirramento dos conflitos de classe
na Bolívia.
(3,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As regiões metropolitanas são estruturas urbanas complexas marcadas por intensas relações
entre os municípios que a compõem. Em 1999, foi criada a Região Metropolitana de Goiânia.
a) Apresente um motivo para a sua criação.

(2,0 pontos)

b) Apresente duas causas da migração pendular nessa região.

(3,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe as figuras.
Fig. 1. Morro do Castelo, RJ. Tela de Henry Fig. 2. Desmonte do Morro do Castelo, RJ. Foto Fig. 3. Área em que ficava o Morro do Castelo,
Chamberlain, 1822.
de Augusto Malta, 1922.
RJ. Foto de aproximadamente 1925.

Disponível em:
<www.museudantu.org.br/TArte1.htm>.
Acesso em: 1º jun. 2009.

Disponível em:
Disponível em:
<www.almacarioca.com.br/imagem/fotos/rioantigo>. <www.almacarioca.com.br/imagem/fotos/rioantigo>
Acesso em: 1º jun. 2009.
Acesso em: 1º jun. 2009.

As figuras 1, 2 e 3 mostram três momentos do processo de ocupação e transformação do
Morro do Castelo, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A ocupação desse morro foi iniciada dois
anos após a fundação da cidade. Nele foram construídos fortins, casa de câmara e cadeia, casa do
governador, igrejas, assim também como o marco da fundação da cidade. Tendo em vista a leitura
das imagens,
a) apresente um elemento que justifique a construção dessas edificações no sopé dos morros,
(2,0 pontos)
conforme observado na figura 1;
b) apresente e explique um impacto ambiental negativo decorrente da transformação da paisagem
na figura 3.
(3,0 pontos)

