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GEOGRAFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Leia o texto a seguir.

Encerrou-se sem avanço a reunião do Conselho de Ministros da Organização dos Estados
Americanos, na terça-feira em Washington. O encontro repetiu o que já havia sido estabelecido
em Santo Domingo, em 7 de março. [...] Os EUA, que atuaram com discrição no início da crise,
começam a ousar mais. A secretária de Estado, Condoleeza Rice, em rápida passagem pelo
Brasil, disse que ‘fronteiras são importantes, mas não podem se tornar meios pelos quais os
terroristas se escondem e se envolvem em atividades de matar civis’. Esse raciocínio traz em si
o risco de importar para a América do Sul, um subcontinente que vive em paz há muitas décadas,
a lógica da guerra contra o terrorismo consolidada na Doutrina Bush, usada na tentativa de
justificar a ação militar no Iraque. Afirmações como a de Rice não deixam dúvida de que
Washington está disposto a emprestar apoio político a aliados, [...] que porventura violaram a
soberania de vizinhos a pretexto de combater grupos insurgentes ...

Editorial. Respeito às fronteiras.
Folha de São Paulo, 22/03/08. p. A2.

O editorial acima trata de uma crise bastante noticiada e discutida na mídia.

A) Que crise é essa? Quais foram os dois países diretamente nela envolvidos e o que a originou?

B) Sobre o incidente na América do Sul que coloca em risco a paz no subcontinente, que relação há entre o argumento
dos EUA para invadir o Iraque e a fala de Condoleeza Rice?

SEGUNDA  QUESTÃO

Observe a figura abaixo.

A) Na vertente do vale com ocupação urbana, ocorre maior escoamento superficial das águas da chuva do que na vertente
com vegetação. Por quê? Explique.

B) De acordo com a situação apresentada na figura acima, quais são os riscos mais comuns para a população urbana
que habita as casas localizadas na várzea e para a que mora na parte mais alta da encosta?

C) Se a vertente com vegetação for totalmente desmatada, durante as chuvas quais serão as principais conseqüências
para o solo, para a calha do córrego e para o armazenamento subterrâneo de água?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Observe o mapa.

Fonte: MMA  www.reporterbrasil.com.br/images/articles/200...

Faça o que se pede.

A) Cite o bioma e os Estados da Federação onde ocorre o desmatamento representado no mapa.

B) Cite duas atividades econômicas que são desenvolvidas na região e que contribuem para o desmatamento.

QUARTA  QUESTÃO

Leia o trecho a seguir.

O ciclone Sidr, que devastou o sul de Bangladesh na última quinta-feira (15/11/2007) e
deixou ao menos 3.113 mortos, é o segundo mais potente em 130 anos a atingir o país às
margens do golfo de Bengala, uma região particularmente exposta a este fenômeno
meteorológico, segundo cientistas.[...] Os ciclones tropicais que se formam ao norte do Oceano
Índico — principalmente acima do golfo de Bengala, na costa sul de Bangladesh, ao leste da
Índia e a oeste de Mianmar — estão entre os mais mortíferos do mundo ...

Folha Online, 19/11/2007. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/
folha/mundo/ult94u346762.shtml.acessado em 25/11/2007.

Sobre o assunto de que trata o trecho acima e as informações nele contidas, faça o que se pede.

A) Cite o tipo de clima predominante nessa região.

B) Explique por que essa região é castigada por ciclones nessa época do ano.

C) Do ponto de vista socioeconômico, explique por que países como Bangladesh sofrem um maior impacto quando
atingidos por cataclismos, como os ciclones, por exemplo.

Os 20 municípios que tiveram o maior aumento de área desmatada de 2005 para
 2006

Os 20 municípios que tiveram o maior aumento de área desmatada de 2004 para
 2006
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