Geografia – QUESTÕES de 01 a 06
LEIA CUIDADOSAMENTE O ENUNCIADO DE CADA QUESTÃO, FORMULE SUAS RESPOSTAS
COM OBJETIVIDADE E CORREÇÃO DE LINGUAGEM E, EM SEGUIDA, TRANSCREVA
COMPLETAMENTE CADA UMA NA FOLHA DE RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•

•

Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
Na Folha de Respostas, identifique o número das questões e utilize APENAS o espaço
correspondente a cada uma.
Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta
– não se atenha à situação ou ao tema proposto;
– esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
– apresente texto incompreensível ou letra ilegível.
Será ANULADA a prova que
– não seja respondida na respectiva Folha de Respostas;
– esteja assinada fora do local apropriado;
– possibilite a identificação do candidato.

Questão 01 (Valor: 15

pontos)

A variabilidade do clima depende de um conjunto diferenciado de fatores que interferem no
comportamento de seus elementos e/ou atributos — temperatura, umidade, pressão,
precipitação, entre outros, — nos diversos lugares da superfície terrestre.
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As figuras I e II representam as variações mensais da temperatura média de algumas
cidades e suas respectivas localizações no território brasileiro.
A partir da análise das figuras e dos conhecimentos sobre os elementos e fatores climáticos,
indique o fator responsável pelas diferenças térmicas entre Belém e Porto Alegre e entre
Belo Horizonte e Vitória, justificando a sua resposta.

Questão 02 (Valor: 15

pontos)

As bacias sedimentares são estruturas geológicas existentes em todas as áreas
continentais do planeta.
Caracterize esse tipo de estrutura geológica, destaque sua importância econômica e
apresente dois exemplos de bacias sedimentares brasileiras.

UFBA / UFRB – 2007 – 2a Fase – Geografia – 7

Questão 03 (Valor: 20

pontos)

As figuras I e II representam, esquematicamente, a ação das chuvas (erosão pluvial)
sobre duas áreas em declive, uma com cobertura florestal e outra sem essa cobertura.

I

II

Faça uma análise comparativa das duas situações, explicando a ação das águas da chuva
em cada uma, e cite duas conseqüências ambientais da ocorrência verificada em II,
sendo uma na área urbana e outra na área rural.
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Questão 04 (Valor: 15

pontos)

Ponto de cruzamento de diferentes
povos e crenças há milênios, o Oriente
Próximo entra no século XXI como
grande foco de tensão mundial: lá se
desenvolvem intrincados e importantes
conflitos desta nossa época. Suas raízes
são históricas, pois, desde a Idade
Média — quando os cruzados cristãos
lutavam para retomar sua Terra Santa dos
muçulmanos — o território sofre com
disputas ferozes, regando o solo do
deserto com um desmedido
derramamento de sangue.
[...] Estamos falando de um cenário
particular, em grande parte desértico, que
valoriza os cursos de água e as terras
férteis, e de uma riqueza histórica sem
igual, que oculta ruínas de civilizações
milenares. [...] Muita coisa disso, hoje,
está sob intensa artilharia, abrigando
povos que se perguntam: quando esses
conflitos terão fim? (HENRIQUES Jr.,
2006, p. 50-51).

De acordo com o texto e com o mapa apresentado, indique duas áreas em conflito situadas
na região e duas características (físicas, culturais e/ou políticas) que lhes dão
individualidade.
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Questão 05 (Valor: 20

pontos)

A partir da análise do gráfico e dos conhecimentos sobre o Brasil urbano, informe o critério
adotado pelo IBGE para definir população urbana, destaque dois fatos que influenciaram
o processo da urbanização brasileira a partir da década de 60 do século XX, e indique duas
conseqüências socioambientais resultantes desse processo nas grandes metrópoles.
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Questão 06 (Valor: 15

pontos)

A agricultura é hoje o maior negócio do país. Quando a colonização do Brasil
começou, também era. Mas isso não quer dizer que nossa economia está parada
no tempo. Muito ao contrário. É o poder do campo em gerar matéria-prima e
riqueza que alavancou a indústria e os serviços depois de anos de estagnação.
Apenas [em 2005], a cadeia do agronegócio gerou um Produto Interno Bruto de
534 bilhões de reais. (FARIA, 2006, p. 118).

A partir da leitura do texto, defina o agronegócio, cite duas novas áreas dessa atividade
em destaque no país e indique a primeira cultura do Brasil Colônia que ainda continua
expressiva em várias regiões do Brasil.
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