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INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. As provas são compostas por questões em que há somente uma alternativa

correta. 
 
5. Ao receber o Cartão Resposta, examine-o e verifique se os dados nele

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para o Cartão Resposta o resultado que julgar correto em cada

questão, preenchendo o retângulo correspondente, à caneta com tinta preta.
 
7. No Cartão Resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo
destinado para cada marcação anulam a questão. 

 
8. Não haverá substituição do Cartão Resposta por erro de preenchimento.  
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos,
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de provas
e o Cartão Resposta devidamente assinados. 

 
11. O tempo para preenchimento do Cartão Resposta está incluído no tempo de

duração desta prova. 
 
 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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GEOGRAFIA 
 

01- Analise a imagem e leia o texto a seguir. 
 

 
(Augusto Malta, sem título, Rio de Janeiro, 1920-30.) 

 

Cria-se na cidade moderna um campo de batalha 
diário entre os pedestres e os novos veículos 
automotores. Qualquer percurso exige atenção 
máxima, concentração, reflexos rápidos, golpe de 
vista, gestos atléticos e instinto de sobrevivência. A 
máxima dominante é o “Sempre alerta!” 
(SEVCENKO, Nicolau. História da Vida privada no 
Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1998. v. 3, p. 550.) 
Com base na imagem, no texto e nos conhecimentos 
sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Por terem se tornado ações automáticas, 

caminhar, atravessar uma rua, prestar atenção ao 
trânsito e nos arredores passaram a ser 
irrelevantes e dispensáveis no mundo moderno.   

II. A imagem apresenta uma apropriação social 
do espaço urbano que se contrapõe àquela 
descrita no texto, pois retrata uma cena 
típica de cidades pré-industriais.  

III. A expansão da área de concentração que 
caracteriza o espaço urbano das grandes 
metrópoles se tornou possível em 
decorrência do surgimento de novas 
tecnologias de transporte e comunicação.  

IV. A metrópole, em países como o Brasil, 
representa um espaço privilegiado para a 
incorporação de objetos e relações advindas 
de países mais desenvolvidos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
02- Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cujos dados 
foram divulgados pela mídia em janeiro de 2005, 
há no Brasil um número maior de pessoas com 
sobrepeso do que pessoas passando fome. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O texto revela que o problema da fome foi 

superado e que o sobrepeso apresentado 
pelos brasileiros é uma expressão da 
melhoria de sua qualidade de vida.   

II. O sobrepeso em brasileiros revela que a 
adoção de políticas de saúde pública 
direcionadas à eliminação da subnutrição 
constitui-se em erro estratégico para o país. 

III. A fome e a obesidade são problemas 
distintos e, neste caso, coexistem e mantêm 
suas respectivas relevâncias sociais. 

IV. Tanto a fome quanto o sobrepeso são 
expressões da hegemonia do mercado, que 
condiciona a satisfação de necessidades 
básicas à primazia do lucro. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
03- “[...] o espetáculo mantém os homens num estado de 

infantilismo, condicionando a ‘necessidade de imitação 
que o consumidor experimenta’, ao passo que ‘não há, 
em parte alguma, acesso à idade adulta’ “(JAPPE, 
Anselm. Guy Debord. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 202.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre  
sociedade de consumo, considere as afirmativas a seguir. 
I. A sociedade contemporânea e o espetáculo 

estimulam comportamentos massificados,  
importantes para a intensificação do consumo. 

II. A infantilização da sociedade contemporânea 
expressa uma ruptura com a sociedade de consumo. 

III. A necessidade de imitação experimentada 
pelo consumidor moderno contribui para 
mantê-lo em um estado de infantilismo. 

IV. Os homens se mantêm longe da idade adulta 
devido à diminuição do seu poder de consumo. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III, e IV. 

 
04- Leia o texto e analise a imagem a seguir. 

“Depois de o presidente Carlos Mesa lavar as mãos, o 
Congresso da Bolívia promulgou ontem a nova lei dos 
Hidrocarbonetos. O texto cria imposto de 32% para as 
empresas que atuam no setor de petróleo e gás – 
entre elas a Petrobrás –, determina a alteração dos 
contratos vigentes no prazo de até 180 dias e transfere 
ao Estado a propriedade dos recursos obtidos com a 
exploração dos poços perfurados no país”.(Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 18 maio. 2005. Mundo, p. A15.) 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 maio. 2005. Mundo, p. A15. 
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Com base no texto, na imagem e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Segundo o gráfico, os países andinos 

concentram mais de 80% do volume das 
reservas de gás natural da América do Sul.   

II. A predominância de empresas estrangeiras 
na exploração e no controle de recursos 
naturais com vistas à exportação provoca 
uma inquietação popular traduzida na nova 
lei boliviana de hidrocarbonetos.  

III. A Lei dos Hidrocarbonetos revela uma conjuntura 
em que poder econômico e poder político colidem 
em face de interesses inconciliáveis.    

IV. A localização do gasoduto no território 
brasileiro é explicada pelo elevado consumo de 
gás na produção de plásticos para embalagens 
por parte do parque industrial instalado nos 
estados do Centro-Sul. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 

05- Sobre os desdobramentos do fenômeno El Niño no 
território brasileiro, considere as afirmativas a seguir. 
I. No Hemisfério Sul a atuação do fenômeno El 

Niño eleva a freqüência e a intensidade das 
frentes frias que avançam sobre as regiões 
Sudeste e Nordeste durante os períodos de 
primavera e verão. 

II. Algumas culturas agrícolas das regiões Sul 
e Sudeste são beneficiadas com o fenômeno 
que propicia um inverno com temperaturas 
acima da média, diminuindo as geadas. 

III. Na região Amazônica, a ocorrência do fenômeno 
El Niño acentua a estação seca e contribui com o 
aumento do risco de incêndios causados pelo 
uso das queimadas na agropecuária. 

IV. A região brasileira mais afetada pelo fenômeno 
El Niño é a Centro-Oeste, onde prolongados 
períodos de seca atingem o Mato Grosso do Sul.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
06- Leia o texto e analise a imagem a seguir. 

“Política é osso duro de roer? As CPI e o ‘mensalão’ são as 
gotas d’água para que você risque Brasília do seu mapa? 
Não é todo mundo que abomina o assunto política, mas, 
mesmo com as recentes denúncias com efeito dominó e 
um governo em crise, há quem prefira tapar os ouvidos e 
fechar os olhos. [...]. Segundo Luisa, idealismos andam em 
baixa: ‘A minha mãe, por exemplo, participou do 
movimento estudantil. Ia às ruas, a passeatas enormes, 
para mostrar o que queria’. Filiada à Sociedade 
Vegetariana Brasileira, Luisa diz que hoje isso mal se vê: ‘ 
As passeatas de que eu participo, de antiglobalização ou 
de ambientalistas, são sempre pequenas, com poucas 
pessoas com garra e determinação. Mudou, em geral.’” 
(Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 jul. 2005. Folhateen, p. 6.) 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo,14 out. 2002. Folhateen, p.12. 

 

Com base na imagem e no texto, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. A transformação dos ideais entre as gerações se 

deve à permanência do totalitarismo como regime 
político. 

II. As gerações mais jovens renunciaram ao 
seu engajamento político após denúncias de 
corrupção no governo. 

III. Houve, por parte das gerações mais novas, 
uma atualização do conteúdo e das 
estratégias das lutas políticas. 

IV. A globalização, o desemprego e a questão 
ambiental estão diretamente relacionados com 
a redefinição dos idealismos que norteiam a 
participação política das gerações mais jovens. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
07- O aumento crescente da demanda por produtos livres de 

agrotóxicos tem impulsionado a agricultura orgânica no 
Brasil. Esse sistema agrícola que se apóia no manejo 
sustentável, dispensa o uso de agrotóxicos sintéticos, 
privilegia a preservação ambiental, a biodiversidade, os 
ciclos biológicos e a qualidade de vida do homem. Com 
uma área plantada de 842 mil hectares, o setor 
movimentou  cerca de US$ 1 bilhão em 2003. O país tem 
19 mil propriedades e 174 processadoras espalhadas em 
diversas regiões. (Disponível em: <www.agricultura.gov. 
br.> Acesso em: 19 Jun. 2005.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
agricultura, considere as afirmativas a seguir. 
I. Na agricultura orgânica, a forma de produzir 

demanda uma maior utilização de mão-de-obra para 
colocar em prática o controle biológico e o manejo 
integrado de pragas, constituindo-se em alternativa 
para o desenvolvimento da agricultura familiar. 

II. O crescimento do mercado para os produtos 
orgânicos não se limita ao Brasil, o que tem 
permitido aos agricultores aumentar a receita, por 
unidade de produção, a uma razão superior à da 
agricultura convencional.  
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III. O crescimento do número de propriedades 
rurais em que se pratica a agricultura orgânica 
invalida o debate sobre os impactos do 
consumo de agrotóxicos no Brasil.  

IV. O sistema de agricultura orgânica é impraticável 
nas pequenas propriedades rurais, pois a 
eliminação do uso de fertilizantes e de pesticidas 
químicos proporciona um aumento dos custos 
de produção, o que, conseqüentemente, diminui 
a renda da unidade produtiva agrícola. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
08- “Aproveitando a campanha global contra a pobreza, 

países africanos põem mais pressão nas nações ricas 
para que os ajudem no combate à fome, à doença e às 
guerras no continente. [...] Os lideres africanos deverão 
pedir ao G8 o cancelamento incondicional de todas as 
dívidas dos países mais pobres da África e a remoção 
das barreiras comerciais que impedem produtos 
africanos de chegar aos mercados das nações ricas[...]. 
O chanceler de Zâmbia, Ronnie Shikapwasha, disse 
que seu país já tem planos de como investir o que 
deixará de pagar com o perdão da dívida. Pretende 
aumentar suas provisões de drogas contra a Aids e 
contratar vários milhares de novos professores”. (Folha 
de S. Paulo, São Paulo, 4 jul. 2005. Mundo, p. A10.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os processos globais de ampliação da 

integração comercial e financeira entre os 
países afetam diferencialmente as várias 
regiões do planeta e, no caso da África, seus 
efeitos são marcadamente de exclusão, pois 
os fluxos de investimentos e de mercadorias 
são reduzidos, se comparados a outras 
regiões. 

II. Assim como outros países pobres da África, 
Zâmbia, nação citada no texto, sofreu uma 
redução do valor de seu IDH, indicando um 
agravamento dos problemas sociais, 
especialmente com relação à epidemia de 
Aids. 

III. As condições ambientais que, em virtude 
dos climas áridos da porção Norte da África, 
afetam a produção de energia elétrica e 
prejudicam o desempenho das 
agroindústrias, estão no cerne dos 
problemas de exclusão comercial do 
continente. 

IV. Dentre os fatores que afetam o comércio 
externo em grande parte dos países da 
África Subsaariana, inclui-se a insuficiência 
do sistema de transporte, agravada pela 
deterioração das redes ferroviárias e 
rodoviárias. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

09- Os graves problemas ambientais provocados 
pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos 
impactos sobre as cidades e o meio rural, têm 
levado a intensos debates sobre como amenizá-
los. Com base nos conhecimentos sobre o tema, 
é correto afirmar: 

 

a) Para os produtores de verduras e legumes dos 
chamados cinturões verdes, próximos aos 
grandes centros urbanos, a precipitação de 
chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, 
desencadeia reações químicas que aumentam 
a sua fertilidade natural.  

b) A poluição atmosférica, da qual decorre a chuva 
ácida, segundo a Legislação Ambiental brasileira, é 
um problema cuja territorialidade se circunscreve 
às grandes regiões metropolitanas do país.  

c) O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de 
carbono, solucionou o problema das chuvas ácidas. 

d) Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da 
utilização de combustíveis fósseis nos EUA 
permitiu a supressão dos impactos das chuvas 
ácidas sobre a agricultura de países vizinhos.  

e) As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, 
pois reduzem a absorção de importantes 
nutrientes do solo, como o cálcio, o magnésio e 
o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as 
plantas e sujeitando-as a pragas e doenças. 

 
10- Analise as imagens a seguir. 

 
Adaptado de: SANTOS, Milton. SILVEIRA, Maria Laura. Brasil: 
Território e Sociedade. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 54. 

 

Com base nas imagens e nos conhecimentos 
sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A permanência da concentração da 

população brasileira em uma faixa de, 
aproximadamente, 200 Km do litoral, 
reafirma a tendência herdada do período 
colonial. 

II. Nas últimas décadas do século XX, o avanço 
do processo de urbanização brasileiro rumo 
ao interior do país expressa uma maior 
integração do território por meio das redes 
de transporte e de telecomunicações e da 
diversificação da economia.  

III. A presença das montadoras de automóveis 
na região Centro Oeste, fruto dos planos de 
desenvolvimento regional gestados no 
regime militar, explicam o aparecimento dos 
diversos núcleos urbanos com mais de 500 
mil habitantes na região. 

IV. A geração de empregos circunscrita ao setor 
público determinou a presença dos diversos 
núcleos urbanos com mais de 500 mil 
habitantes na região Nordeste.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
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a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
11- Na atualidade, a Amazônia Legal consolida sua 

participação no processo geral de transformação 
territorial do Brasil, marcadamente no que diz 
respeito às mudanças ocorridas no uso da terra, 
no qual a expansão e a intensificação da 
agropecuária determina, em grande parte, a 
dinâmica econômica e demográfica desta imensa 
região. (Adaptado de: Amazônia Legal-Fronteira 
Agrícola. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 
Acesso em: 25 jun. 2005.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, é correto afirmar: 

 

a) Parte da expansão recente da fronteira agrícola 
na Amazônia Legal é marcada por um novo 
perfil produtivo caracterizado, entre outros 
fatores, pelos elevados índices de produtividade 
em áreas de baixa densidade demográfica. 

b) Na Amazônia Legal, a exigência de numerosa 
mão-de-obra por parte da pecuária extensiva, 
provocou uma intensa fragmentação política, 
elevando o número de municípios da região. 

c) A predominância da agricultura de subsistência 
na Amazônia Legal, fortalecida pelos atuais 
movimentos migratórios, criou um novo padrão 
produtivo e tecnológico, alterando a dinâmica 
tradicional de ocupação dessa imensa região. 

d) Entre as mudanças ocorridas no uso da terra na 
Amazônia Legal, destaca-se a implantação de 
projetos agroindustriais baseados na fruticultura 
irrigada, que vem substituindo a pecuária como 
principal fator de avanço e expansão da 
ocupação da região. 

e) Por estar circunscrita às áreas de transição 
entre floresta e cerrado, a expansão do padrão 
produtivo agrícola moderno oferece poucos 
riscos aos ecossistemas da Amazônia Legal. 

 
Analise os dados dos quadros a seguir e responda 
às questões 12 e 13. 

QUADRO 1 - TAXA DE ANALFABETISMO (em %) 
 BRASIL CORÉIA DO SUL 

1960 39 33 
Hoje 13 2 

 
QUADRO 2 - RENDA PER CAPITA* 

 BRASIL CORÉIA DO SUL 
1960 1800 900 
Hoje 7500 17900 

* Valores constantes em dólares / 2003. 
Fonte: Revista Veja, p.63, 16 fev. 2005. 

 

12- Com base nos quadros e nos conhecimentos 
sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A taxa de analfabetismo e a renda per capita 

variaram inversamente uma à outra nos 
últimos quarenta anos. Tais variações são 
explicadas pelo agravamento das condições 
de subdesenvolvimento nos dois países. 

II. Apesar da reduzir significativamente a taxa 
de analfabetismo e de mais que dobrar sua 
renda per capita, o Brasil permanece na 
condição de país não desenvolvido. 

III. O aumento da renda per capita na Coréia do 
Sul está diretamente relacionado aos 
maciços investimentos realizados em 
educação naquele país. 

IV. O expressivo aumento da renda per capita 
brasileira se deve ao sucesso dos programas 
de distribuição de renda dos anos 1980. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
13- Com base nos quadros e nos conhecimentos 

sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. De 1960 aos dias atuais, a Coréia do Sul 

apresentou um importante avanço nos principais 
índices socioeconômicos, aproximando-se do 
padrão dos países mais ricos. 

II. Coréia e Brasil integram o grupo dos 
chamados Novos Países Industrializados; 
entretanto, no primeiro, as exportações de 
bens de consumo duráveis são superiores 
às do segundo, contribuindo para a elevação 
de sua renda per capita. 

III. Os índices apresentados no quadro 2 
demonstram que as desigualdades sociais no 
Brasil estão diminuindo em ritmo acelerado, 
graças ao fato de que, de 1960 aos dias atuais, 
a renda per capita mais que triplicou. 

IV. Os índices apresentados nos quadros indicam 
que, apesar das diferenças em termos 
absolutos, a redução do analfabetismo e a 
elevação da renda per capita nos dois países são 
semelhantes em termos percentuais. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
14- A imagem a seguir mostra a distribuição original 

dos domínios morfoclimáticos no Brasil. 

 
Adaptado de: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2000. p. 81. 
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Com base na imagem e nos conhecimentos 
sobre as características e a distribuição original 
dos domínios morfoclimáticos no Brasil, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Os domínios identificados com os números 

1 e 4 são caracterizados pela predominância 
de climas úmidos e vegetação arbórea. 

II. Os domínios identificados com os números 
2 e 5 são caracterizados por formações 
vegetais em que predomina o estrato 
herbáceo, associado a climas com estação 
seca superior a nove meses no ano. 

III. A pecuária extensiva foi uma das atividades 
econômicas associada ao processo de 
ocupação das áreas correspondentes aos 
domínios 3 e 6, pois foi favorecida pelas 
características naturais.  

IV. A área correspondente ao domínio 2 sofre 
pesados impactos ambientais decorrentes 
da devastação da formação vegetal original, 
que vem sendo rapidamente substituída pelo 
cultivo da soja, do algodão e da expansão da 
pecuária de corte. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
15- Considere que um avião supersônico sai da 

cidade de Tóquio à 1 h da manhã de um domingo 
com direção à cidade de Manaus – AM. A 
duração do vôo é de nove horas e a diferença de 
fuso horário de uma cidade a outra é de onze 
horas. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a hora e o dia da semana da 
chegada desse avião na cidade de Manaus. 

 

a) 22 h do sábado. 
b) 23 h do sábado. 
c) 01 h do domingo. 
d) 10 h do domingo. 
e) 12 h do domingo. 

 
16- Analise a charge e o texto a seguir. 
 
 

 
Disponível em: <www.inesc.org.br.> Acesso em: 19 Jun. 2005. 

 

“A pressão de grupos políticos e empresariais de 
Rondônia que defendem a liberação do garimpo a 
todo o custo, principalmente pelo próprio governo do 
Estado que se propõe a comprar os diamantes via 
Companhia Rondoniense de Mineração – CMR, tem 
funcionado como incentivador aos garimpeiros no 
processo de invasão em busca de diamantes”. 
(SANTOS, R. A. Índios e diamantes em Rondônia. 
Disponível em: <www.socioambiental/noticias.com.br>. 
Acesso em: 11 Jun. 2005.) 
Com base na charge, no texto e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. A charge e o texto mostram a preocupação 

do Governo brasileiro em desenvolver uma 
Política Indigenista que vise garantir os 
direitos territoriais dos povos indígenas. 

II. O texto e a charge remetem à importância da 
política indigenista brasileira nos últimos 
cinco anos e aos ganhos sociais 
decorrentes da garantia dos direitos a essa 
população.  

III. A partir da charge e do texto, é possível 
verificar que os povos indígenas estão 
alijados do apoio oficial necessário à luta 
pela manutenção de suas terras e de seus 
recursos naturais.  

IV. A charge e o texto indicam que, em diversas 
instâncias, ecoam ações e discursos 
contrários às reais necessidades dos povos 
indígenas. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III.  
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
17- Com base nos conhecimentos sobre a China e a 

Índia, os dois países mais populosos do mundo, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Os dois países enfrentam conflitos 

territoriais, com potencial para desestabilizar 
as relações internacionais na região, e, no 
caso indiano, o problema tem fundamento 
religioso.  

II. Quanto ao controle do crescimento 
populacional, China e Índia desenvolvem 
programas de controle da natalidade 
semelhantes, limitando dois filhos por casal. 

III. Na última década, China e Índia 
apresentaram taxas de crescimento de seus 
respectivos Produtos Internos Brutos (PIB) 
acima da média mundial. 

IV. Dentre os dois países, apenas a Índia tem 
tido sucesso em atrair investimentos  diretos 
de  capital, pois a China enfrenta problemas 
nesse setor, devido às características 
particulares de seu regime político. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
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18- Analise a imagem a seguir. 
 

Concentrações Minerais 

 
Adaptado de: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Atica, 2000. p 83. 

 

Os símbolos apresentados na imagem indicam 
as áreas de concentração de três diferentes 
recursos minerais. Com base na imagem e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Os recursos minerais identificados na legenda 

pelos números 1 e 3 representam, 
respectivamente, matérias-primas para 
produção de energia e de metais não-ferrosos.  

II. A localização do mineral número 3, indicado 
na legenda, é explicada pela associação 
entre condições geológicas favoráveis e 
climas tropicais, uma vez que sua formação 
está relacionada a processos como o 
intemperismo e a lixiviação. 

III. A produção do mineral número 2, indicado 
na legenda, é suficiente para abastecer a 
demanda nacional e, dada a proximidade das 
jazidas com os principais centros 
industriais, supera em qualidade o mineral 
oriundo de outros países. 

IV. Dentre os três minerais representados na 
imagem, o indicado na legenda pelo número 
1 difere dos outros dois, pois sua origem 
geológica independe da presença de rochas 
sedimentares, fato que caracteriza os 
demais recursos minerais representados. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
19- Em relação às estratégias político-militares dos EUA 

na América Latina considere as afirmativas a seguir. 
I. A presença militar norte-americana na 

América Latina, a partir da década de 1950, 
permaneceu circunscrita ao combate às 
invasões de inimigos externos ao 
continente. 

II. Na perspectiva da doutrina que orienta a 
atual política externa dos EUA, a presença 
militar em outros países e até mesmo os 
ataques, justificam-se como forma de 
prevenir eventuais riscos à segurança 
nacional daquele país. 

III. As ações militares dos EUA na América 
Latina, principalmente em países 
institucionalmente frágeis e com grandes 
desigualdades sociais, deram sustentação a 
diversos regimes políticos autoritários. 

IV. Durante o período da Guerra Fria, militares 
de diversos países da América do Sul 
receberam treinamento oferecido pelo 
governo norte-americano, que temia o 
alastramento da ideologia comunista. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 

20- Analise a imagem a seguir. 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2005. Mundo, p. A 15. 

 

Depois de 38 anos, em agosto de 2005, chegou 
ao fim a ocupação israelense na Faixa de Gaza. 
Com base no mapa e nos conhecimentos sobre 
o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A retirada da população judia dos 

assentamentos da faixa de Gaza está 
relacionada ao Plano de Paz, elaborado com o 
objetivo de mitigar os ataques terroristas a Israel. 

II. Apesar da forte oposição de grupos radicais 
religiosos à retirada da população israelense 
da faixa de Gaza, a maioria da população 
daquele país foi a favor do ato. 

III. Compõe um dos focos das estratégias do 
Plano de Paz a retirada da população judia 
da cidade de Jerusalém.  

IV. Ao longo do tempo, a permanência da 
minoria judaica na faixa de Gaza tornou-se 
problemática em decorrência da presença de 
mais de um milhão de palestinos na região. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 


