
Caderno de prova
Este caderno, com oito páginas numeradas sequencialmente, contém cinco questões de Geografia.
não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se você recebeu mais três cadernos de prova.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu número do documento de identidade estão corretos nas 
 sobrecapas dos quatro cadernos. 
 se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração  
 das questões estão corretas.
 se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas deverão ser apresentados nos espaços apropriados, com caneta azul ou preta. 
 não serão consideradas as questões respondidas fora desses locais.

Informações geraIs
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término 
desse prazo.
Ao terminar, entregue os quatro cadernos ao fiscal.
Será eliminado do concurso o candidato que, durante as provas, utilizar máquinas de calcular, relógios 
digitais, aparelhos de reprodução de som ou imagem com ou sem fones de ouvido, telefones celulares 
ou fontes de consulta de qualquer espécie.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

boa prova!
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a diversidade natural dos ambientes brasileiros faz do brasil um país com grande potencial para práticas 
do turismo de natureza. daí o poder público federal, desde a década de 1990, buscar orientar as práticas 
de turismo que ocorrem nesses ambientes, mediante o estabelecimento de metas e diretrizes e da criação 
de incentivos para o segmento “turismo ecológico”.

CrUZ, rita de C. a. da. Introdução à geografia do turismo. São Paulo: roca, 2003. 

B] dois riscos ambientais.

As atividades turísticas apresentam grande capacidade de interferência sobre a organização do território. 
No caso do turismo ecológico, essa característica reveste-se de especial importância, uma vez que permite 
a realização de atividades em áreas de preservação ambiental.

Em relação à atividade turística em áreas de preservação, aponte:

a] dois benefícios socioespaciais;

Questão 01 geografia
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O fenômeno denominado vulcanismo é o resultado da ação de forças naturais e, até o momento, 
imprevisíveis. Assim, seus impactos sobre as atividades humanas são sempre muito relevantes.

a] Justifique a ocorrência desse fenômeno na Islândia.

Vulcão cancela 5 mil voos

uma gigantesca nuvem de cinzas expelidas por um vulcão sob uma geleira na Islândia se espalhou ontem 
pelo norte da europa, causando a maior interrupção de tráfego aéreo na europa desde os atentados do 
11 de setembro.

adaptado de O Globo, 16/04/2010

B] Apresente duas atividades econômicas associadas à ocorrência desse fenômeno.

Questão 02 geografia
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Os fluxos de mercadorias estão relacionados à forma como a produção e o consumo estão organizados 
espacialmente. 

Com base na análise do mapa, indique um fator que explique:

adaptado de El Atlas de Le Monde Diplomatique II. Buenos aires: Capital intelectual, 2006. 

Exportações agrícolas mundiais

Questão 03

as flexas são proporcionais  
ao valor do comércio agrícola.

a] a elevada participação dos países desenvolvidos no comércio mundial de alimentos;

B] a elevada participação do comércio agrícola no interior da União Europeia.

o diâmetro dos círculos é 
proporcional ao valor total das 
exportações de cada região.

geografia
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A partir de 1990, um conjunto de políticas públicas e de iniciativas privadas contribuíram para elevar o grau 
de integração da economia brasileira ao sistema econômico mundial e alterar o perfil socioeconômico do 
país. Essa dinâmica teve profundo impacto sobre o setor industrial.

Considerando esse contexto e o aumento da produção automobilística brasileira entre 1990 e 2006:

 Ano Número de veículos Número de empregos

1990 914.466 138.374

1992 1.073.664 119.292

1995 1.629.008 115.212

2000 1.691.240 98.614

2004 2.317.227 102.082

2006 2.611.034 106.350

Observe a tabela:
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Produção de automóveis e geração de empregos na indústria automobilística brasileira

a] apresente duas mudanças econômicas do período que justifiquem o aumento dessa produção;

Questão 04

B] identifique o fator determinante para o aumento da produtividade industrial no setor.
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o rio de Janeiro da primeira década do século XX apresentava-se como uma capital de contradições, e a 
reforma empreendida pelo prefeito pereira passos visava a eliminá-las do espaço urbano carioca.

a cidade tinha de se tornar uma nova capital, que simbolizasse realmente a importância do brasil e que 
fosse a expressão dos valores e modo de vida cosmopolita e moderno da elite do país.

adaptado de www.officinadahistoria.blogspot.com

Considerando a reforma Pereira Passos:

a] cite uma de suas ações no campo da higiene e saúde pública e seu correspondente objetivo;

Questão 05

B] estabeleça seu vínculo com o início do processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro.
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Rascunho




