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GEOGRAFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

A desertificação ocorre em mais de 100 países do mundo. De toda a superfície
do planeta, 41% é formada por áreas secas. Por isso a desertificação é considerada
um problema global. Para tentar reverter esse processo e debater mais amplamente
o problema, a ONU designou 2006 como Ano Internacional dos Desertos e da
Desertificação.

Sobre a desertificação,

A) defina esse processo e cite três problemas causados por ele.

B) cite um exemplo de área susceptível à desertificação no Brasil. Explique como
esta área é afetada por esse processo.
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SEGUNDA  QUESTÃO

O gráfico abaixo mostra que em 2004, o IBGE realizou uma Pesquisa sobre
Segurança Alimentar. Este estudo, que produziu, pela primeira vez, informações
sobre a condição domiciliar de segurança alimentar em âmbito nacional, utilizou a
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) para classificar os domicílios em
quatro categorias: Segurança Alimentar (SA), Insegurança Alimentar leve (IA leve),
Insegurança Alimentar moderada (IA moderada) e Insegurança Alimentar grave (IA
grave).

De acordo com as informações contidas no gráfico, cite dois resultados obtidos
na pesquisa. Explique cada um deles.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa. Coordenação de Trabalho e Rendimento.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2004.

Distribuição da população residente, por grupos de idade, segundo a situação de segurança
alimentar existente no domicílio - Brasil - 2004
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TERCEIRA  QUESTÃO

Observe o mapa abaixo.

Fonte: SIMIELLI, M.E. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2003, p.14 (Adaptado).

No mapa estão destacadas duas importantes correntes marinhas que atuam
no globo.

A) Identifique e nomeie tais correntes.

B) Cite as principais características físicas e econômicas de cada uma dessas
correntes.

Correntes marinhas

2

1
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QUARTA QUESTÃO

Considere o trecho abaixo.

Na estruturação dos espaços mundiais, a internacionalização
da economia, vem consolidando, nas últimas décadas, as
chamadas cidades globais −  os vetores mais importantes da
globalização.

Folha de São Paulo, 02/05/1999. Especial Cidades, Ano 2000.

A respeito da formação dos lugares globais,

A) explique o que são cidades globais.

B) cite três exemplos de cidades globais.


