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INSTRUÇÕES 

 
01. Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
05. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

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

 
06. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
07. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

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

 
08.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
09. 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 destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de 
prova e a folha de respostas, devidamente assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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GEOGRAFIA 
 
01- “Os cientistas interessados no estudo da relação entre a vegetação e o efeito estufa global utilizam modelos do 

clima que prevêem que o aquecimento do planeta tende a prolongar a estação de crescimento das plantas, com 
isso prendendo o dióxido de carbono (CO2) na vegetação, em vez de liberá-lo no ar. Mas a seca em 2003, 
durante a qual a chuva caiu pela metade na Europa, teve o efeito oposto. Além da redução da safra agrícola, o 
calor fora do normal fez com que menos dióxido de carbono fosse retirado da atmosfera.” (BONALUME NETO, 
Ricardo. Onda de calor reforça efeito estufa. In: Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2005. Folha Ciência, p. 4.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre vegetação e efeito estufa, é correto afirmar: 

 
a) Para sobreviverem no período de estiagem, as plantas retiram água das camadas mais profundas do solo, armazenam 

água no seu interior e perdem suas folhas, reduzindo a atividade de fotossíntese e consumindo menos CO2 da atmosfera. 
b) No solo exposto não há atividade biológica de consumo e de liberação de CO2 para a atmosfera, razão pela qual as 

áreas desmatadas e sem cobertura vegetal deixam de interferir nos níveis de emissão de gases responsáveis pelo 
agravamento do efeito estufa. 

c) O desenvolvimento de técnicas de manipulação genética e cultivo monitorado assegura a neutralização do efeito estufa 
na agricultura, em uma razão diretamente proporcional à incorporação de agroquímicos e mecanização das lavouras.   

d) O CO2 atmosférico, liberado por plantas e cultivares agrícolas, é estável e não-reativo com os outros gases 
atmosféricos, motivo pelo qual desempenha um papel estabilizador do efeito estufa e do aquecimento do planeta. 

e) De acordo com os cientistas, as plantas não contribuem para a retirada de CO2 da atmosfera, pois, em seu processo 
de desenvolvimento, consomem grande quantidade de água e de sais minerais dispostos no solo, dispensando o CO2 
para seu crescimento. 

 
02- Com base nos conhecimentos sobre a disponibilidade, a utilização e a poluição da água potável no 

mundo, considere as afirmativas a seguir. 
I. O desenvolvimento de tecnologias de tratamento de água doce e sua conseqüente incorporação 

pelas indústrias tornou os resíduos industriais livres de substâncias poluentes, compatíveis portanto 
com os preceitos de sustentabilidade do padrão produtivo. 

II. O principal responsável pelo esgotamento das reservas de água potável no mundo é o consumo 
doméstico, pois a população mundial está consumindo muito mais água doce em decorrência do 
calor provocado pelo aquecimento global. 

III. A partir de meados do século 20, cresce em todo o mundo a consciência de que a água em 
condições de uso torna-se cada vez mais escassa, devido ao crescimento populacional, do intenso 
uso industrial e agrícola e do acelerado aumento da poluição de rios e lagos. 

IV. Contribui para a poluição hídrica a irrigação, que contamina a água com fertilizantes e agrotóxicos, e 
o não tratamento de esgotos urbanos, quando devolvidos diretamente ao meio ambiente. 

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. 

 
03- As planícies e vales fluviais do Sul e do Sudeste asiático são ocupados, há muitos anos, com o arroz, 

cultura intensiva em mão-de-obra. Durante a estação seca, especialmente no mês de maio, prepara-se a 
terra, incorporando-se adubo e calcário. No início da estação chuvosa, as mudas de arroz que foram 
produzidas em sementeiras são transplantadas para o solo, inundado por chuvas abundantes. A colheita 
é iniciada somente quando as chuvas param (mês de outubro), quando os arrozais amadurecem e secam. 
As etapas descritas demonstram o ciclo da rizicultura que marca a paisagem dessas regiões asiáticas. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre a agricultura e as condições climáticas do 
Sul e do Sudeste asiático, é correto afirmar: 
 

 

a) Em virtude da seca que persiste por longo período durante o ano, as lavouras de arroz do Sul e do Sudeste 
asiático necessitam de intensa mão-de-obra, majoritariamente ocupada em procedimentos de irrigação. 

b) As chuvas abundantes durante a estação úmida fazem com que o adubo e o calcário introduzidos no solo 
das planícies e vales fluviais sejam carreados para os rios que cortam os arrozais, prejudicando o seu 
desenvolvimento. 

c) A cultura do arroz no Sul e no Sudeste da Ásia comporta duas colheitas: uma durante o período da seca e 
outra durante a estação chuvosa. 

d) A rizicultura no Sul e Sudeste asiático depende do fenômeno das monções, responsável pela ocorrência de 
duas estações climáticas: a seca, na qual a terra é preparada, e a chuvosa, que inunda as lavouras e 
propicia o desenvolvimento dos arrozais.  

e) No Sul e Sudeste da Ásia, a irrigação dos arrozais no período das secas é a atividade que absorve a maior 
parte da população rural.  
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Analise as imagens a seguir e responda às questões 04 e 05. 
 

 
 
04- Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
 

a) Em razão do regime comunista, a China tem uma adequada distribuição territorial de suas atividades 
econômicas, garantindo satisfatória integração nacional. 

b) A adequada distribuição das atividades econômicas chinesas são resultantes das intensas relações 
comerciais mantidas com o Japão e com os Estados Unidos. 

c) A alta concentração das atividades produtivas chinesas na região Leste decorre da exploração eficaz das 
atividades turísticas, principalmente em decorrência do clima ameno resultante das monções.  

d) A dinâmica atual da economia chinesa aponta para a eliminação das desigualdades regionais, obedecendo 
às reformas capitalistas que reafirmam tal estratégia no país. 

e) A baixa concentração industrial no Oeste chinês decorre, em grande parte, das dificuldades impostas pela 
distância das zonas de comercialização de matérias-primas e produtos. 

 
05- Sobre a China, considere as afirmativas a seguir. 

I. Iniciou reformas econômicas em 1979 e seus processos de abertura econômica e de privatização são 
relativamente lentos, quando comparado aos promovidos pela Rússia. 

II. Apresenta a economia de maior crescimento mundial, combinando altos índices de processamento 
de matérias-primas com baixos custos relativos à mão-de-obra.  

III. Apresenta um modelo de desenvolvimento baseado nas economias dos “Tigres Asiáticos” – 
especialmente nas zonas econômicas especiais – com forte poupança interna e intervenção do 
Estado. 

IV. Em virtude da forte concorrência, evita cada vez mais o comércio com a Ásia Oriental, sobretudo 
com o Japão, como forma de ocupar seu lugar na partilha internacional de mercados. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III.  
e) II, III e IV. 
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06- Sobre o continente africano, considere as afirmativas a seguir. 
I. Apresenta importantes disparidades em suas realidades sociais, políticas e econômicas, além de 

uma diversificação relevante em sua constituição físico-natural. 
II. A chamada África Branca, assim denominada pela alvura de seus areais, estende-se do deserto do 

Saara à África do Sul. 
III. Em virtude do baixo custo da mão-de-obra, emerge como o segundo continente em atração de 

investimentos, perdendo apenas para a Ásia. 
IV. É severamente penalizado por conflitos internos, ainda que o processo de descolonização tenha sido 

deflagrado no século XX. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 

07- Analise a imagem a seguir.  
 

 
Disponível em: http://www.minerva.uevora.pt/pag2002/geoatlas/paginas/relevo. Acesso em: 16 out. 2005. 

 

A imagem representa o relevo europeu, que é pouco acidentado se comparado com o de outros continentes. 
Pode-se considerar que existem três grandes conjuntos morfológicos representados no mapa: as planícies, 
os planaltos e as montanhas. A região denominada de Balcãs compreende, aproximadamente, o tamanho do 
território de Minas Gerais e situa-se à Sudeste do continente europeu, uma região marcada por conflitos 
muito antigos e que se destacou mundialmente, no decorrer da década de 1990, pelas guerras civis 
desencadeadas pelos diferentes povos que a habitam. Com base na figura, no texto e nos conhecimentos 
sobre o relevo da Europa, é correto afirmar: 

 

a) A área identificada no mapa pelo número 1 compreende a região das Montanhas Balcânicas, onde 
ocorreram guerras civis durante a última década do século XX. 

b) Os conflitos civis balcânicos ocorreram nas áreas elevadas da Península Ibérica, representada no mapa pelo 
número 2. 

c) Os Balcãs compreendem as planícies que são marginais ao Mar Báltico, identificadas no mapa pelo número 3. 
d) A área identificada na figura pelo número 4 compreende a região dos Balcãs, nome de origem turca que, no 

singular, significa montanha. 
e) A área identificada na figura pelo número 5 compreende a região dos Bálcãs, área montanhosa que delimita 

as fronteiras da Europa com a Ásia. 
 
08- Com base nos conhecimentos sobre o fenômeno “El Niño” e o clima da região Amazônica, considere as 

afirmativas a seguir. 
I. O fenômeno “El Niño” interfere na configuração climática da Amazônia, pois reduz as taxas de 

precipitação pluviométrica e antecipa o período de seca. 
II. A floresta Amazônica é inflamável, mesmo na ausência do fenômeno “El Niño”, pois seu tipo de 

vegetação queima naturalmente nos períodos de estiagem. 
III. Normalmente, o período de estiagem na Amazônia ocorre entre os meses de Outubro a Março, mas, com 

a atuação do fenômeno “El Niño”, a estiagem é antecipada para Julho, aumentando os riscos das 
queimadas. 

IV. Em razão do “El Nino” ser um fenômeno atmosférico que age sobre o Oceano Pacífico, a Cordilheira dos 
Andes constitui-se em uma barreira que impede a sua interferência na configuração climática da 
Amazônia. 

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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09- “O trecho do quilômetro 23 da Rodovia BR-476 que liga Curitiba a Adrianópolis, também conhecida pelo nome de 
Estrada da Ribeira, ficou interditado durante quatro dias devido ao desmoronamento causado pelas fortes chuvas 
ocorridas na região. Técnicos do Departamento Nacional de Infra-estruturas de Transportes (DNIT) informaram que 
essa região de serra está sujeita aos desmoronamentos de toneladas de terra e pedra, pois suas encostas são 
constituídas por rochas e areias e, ainda, indicam outros 26 pontos que podem ruir.” (Adaptado de. BORDINHÃO, 
Andréa. Pontos que podem ruir na Estada da Ribeira não terão contenção. Folha de Londrina, Londrina, 21 set. 2005. 
Caderno Geral, p. 4). Com base no texto e nos conhecimentos sobre os processos de intemperismo, de erosão 
e da dinâmica de elaboração do relevo, é correto afirmar: 

 

a) As estradas nas encostas de serras são construídas sobre aterros formados por grande quantidade de areia,  
que permitem o escoamento das águas das enxurradas e impedem a instalação da erosão. 

b) As encostas de serras compostas por areias e rochas, cortadas para a instalação das estradas, desabam devido ao 
intenso intemperismo químico sofrido, pois as rochas são desagregadas pela ação da água da chuva ao longo do tempo. 

c) O quilômetro 23 da BR-476 foi afetado por desmoronamento porque as rochas e as terras das encostas da 
serra que caíram sobre a estrada não foram suficientemente compactadas.  

d) Em regiões serranas, a ocorrência de desabamentos de encostas se deve à densa vegetação existente 
nesses locais, que absorve grandes quantidades de água da chuva. 

e) As encostas das estradas brasileiras que cortam regiões de serras apresentam altos riscos de 
desmoronamento devido ao fato de o relevo brasileiro ser muito antigo e de baixa acomodação.  

 
10- “O agronegócio é definido como a atividade agrícola na qual a produção destina-se basicamente ao mercado 

externo. Destaca-se, entre as principais culturas vinculadas a este tipo de produção, o plantio da soja em grandes 
propriedades, que utiliza alta tecnologia de produção, em especial a irrigação; e faz uso intensivo de mecanização, 
de fertilizantes e de agrotóxicos. Desde a década de 1970 esse sistema produtivo avança sobre os biomas 
brasileiros, deflagrando problemas ambientais tais como: desmatamento, perda da biodiversidade, erosão hídrica, 
assoreamento dos cursos hídricos, além da transformação nas técnicas produtivas e no modo de vida das 
populações locais.” (Adaptado de: SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Agronegócio e desertificação no Brasil. 
Ciência Hoje. Rio de Janeiro, n. 211, v. 36, p. 50-53, dez. 2004). Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
o tema, é correto afirmar que o bioma que sofreu o maior impacto em decorrência da expansão do 
agronegócio, a partir da década de 1970, foi: 

 

a) O Pantanal. 
b) A Caatinga. 
c) O Cerrado. 
d) A Mata Atlântica das regiões serranas do Sudeste brasileiro. 
e) As áreas de Campos do Sudoeste do Rio Grande do Sul. 

 
11- “Os 400 mil índios do Brasil têm nada menos que 73 milhões de hectares em terras demarcadas, aproximadamente 

12% do território nacional e pelo menos um terço dessas terras esconde riquezas capazes de despertar ambições e 
provocar atrocidades. Os Ianomâmis, do Amazonas, têm reservas de urânio e nióbio, a matéria-prima das fibras 
ópticas, além de grandes quantidades de ouro. A futura reserva Serra da Raposa do Sol, na fronteira com a 
Venezuela, abriga jazidas de ouro, urânio e diamante.” (Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 06 out. 
2005). Com base no texto e nos conhecimentos sobre demarcação das terras indígenas no Brasil, é correto 
afirmar: 

 

a) A prática dos indígenas confirma o estigma da indolência que pesa sobre os mesmos, visto que usam tanto 
as terras quanto o subsolo inadequadamente, obstaculizando o progresso nacional.  

b) A co-propriedade dos recursos minerais do subsolo das terras indígenas que lhes é assegurada por Lei é o 
principal óbice ao desenvolvimento da mineração, daí o empenho do Estado em removê-lo. 

c) No Brasil, é fundamental a demarcação das terras indígenas para evitar que acordos informais entre 
indígenas, garimpeiros e mineradoras comprometam a organização coletiva dessas comunidades. 

d) O Governo brasileiro tem sido eficiente na demarcação das áreas indígenas, impedindo que empresas 
mineradoras nacionais e internacionais extraiam os recursos minerais dispostos no seu subsolo.  

e) O reconhecimento tardio da necessidade de demarcação das terras indígenas brasileiras tornou inócua essa 
intervenção, pois a plena aculturação já não justifica a delimitação de territórios próprios. 

 
Analise as imagens a seguir e responda às questões 12 e 13. 
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12- Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
 

a) As desigualdades socioespaciais são universais, porém são mais intensas nas metrópoles dos países 
subdesenvolvidos, em vista da expressiva manifestação da pobreza e da acentuação dos conflitos sociais.  

b) A ampliação das desiguldades socioespaciais nos países subdesenvolvidos resulta da procura da população 
em fixar residência no litoral, apesar de não haver moradias e terrenos disponíveis. 

c) No Brasil, as desigualdades socioespaciais resultam da captura do poder institucional pelo tráfico de drogas 
que, ao legalizar práticas que atentam contra o estado de direito, dissemina a pobreza. 

d) As desigualdades socioespaciais nos países subdesenvolvidos são resultantes da versão nacionalista de 
capitalismo neles imperante, a qual neutraliza o esforço internacional de eliminação da pobreza. 

e) A garantia de condições de vida e de trabalho satisfatórias nas metrópoles, em oposição à exclusão social 
nas demais localidades, é o que gera as desigualdades socioespaciais expressas no meio urbano. 

 
13- Ainda com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 

I. O fato de as favelas brasileiras terem se projetado como polos de atração turística, particularmente 
de estrangeiros, revela o arrefecimento da segregação socioespacial no país.   

II. A produção das áreas exclusivas, como loteamentos fechados e shopping centers, é um indicativo 
de que as camadas mais abastadas buscam auto-segregar-se do restante da população.  

III. A disseminação de ocupações em áreas impróprias para edificações, combinada com a precariedade 
infra-estrutural, é uma evidência da omissão do Estado na gestão do território. 

IV. A interdição ao mercado de consumo, pressuposto fundamental do capitalismo, se materializa no 
confinamento dos pobres às áreas favelizadas, mitigando assim as contradições sociais. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
14- O quadro a seguir refere-se ao acesso da população brasileira à internet. 

 

 Estados com maior acesso População (%) Estados com menor acesso População (%) 
Distrito Federal 23,87 Maranhão 2,05 
São Paulo 17,98 Tocantins 2,76 
Rio de Janeiro 15,51 Piauí 2,78 

 

   Fonte: Mapa da Exclusão Digital-FGV. In: Revista Época. n. 320. p. 61, 05 jul. 2004.   
 

Com base no quadro e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
 

a) O desnível em relação à inclusão digital reafirma a desigualdade socioeconômica que caracteriza as 
distintas regiões brasileiras. 

b) O privilegiamento ao mercado externo em detrimento das demandas nacionais é reafirmado pela alocação 
das infra-estruturas, incluindo-se a Internet, que coincide com os pontos geográficos mais próximos aos 
mercados consumidores externos. 

c) A Internet, apesar de romper com a orientação da distribuição de riquezas no Brasil, apresenta-se como 
tecnologia de difícil difusão geográfica, daí as diferenças constatadas. 

d) A expansão da Internet vinculada à compreensão de que a rápida difusão de informações por essa via 
compensa as desigualdades da rede de circulação física existente no Brasil é confirmada pelos dados 
apresentados. 

e) A redefinição de políticas estratégicas de comunicação, privilegiando a interiorização como forma de 
contemplar os arranjos produtivos pautados na descentralização e na desconcentração de capital se reflete 
nos dados do quadro.  

 

15- “Na fase de crescimento, os setores à montante passam a ser atraídos para o APL [Arranjo Produtivo Local], seja na 
forma de representantes, seja com a instalação de plantas produtivas. A demanda crescente do APL possibilita aos 
fornecedores aumentarem sua produção e se beneficiarem das economias de escala que existem na produção desses 
bens.” (MACHADO, Solange Aparecida. Dinâmicas de arranjos produtivos locais: um estudo de caso em Santa 
Gertrudes, a nova capital da cerâmica brasileira. São Paulo: USP, 2003. p. 48). Sobre os Arranjos Produtivos Locais, 
é correto afirmar: 

 

a) São modelos de organização da produção que reproduzem as plantas industriais e os preceitos produtivos 
surgidos na Europa logo após a Segunda Revolução Industrial. 

b) Formam-se de acordo com as imposições da grande indústria multinacional, que elimina as empresas 
menores, monopolizando a produção de todos os componentes necessários à geração do produto final. 

c) São unidades de produção tipicamente fordistas que, por meio do sinergismo entre grandes empresas 
consolidadas do setor, intensificam o processo de fusões. 

d) Resultam de intervenções diretas do Estado que, visando a modernização da produção e a interiorização 
dos parques industriais, destina subsídios exclusivos aos conglomerados transnacionais.  

e) Agrupam diferentes empresas, atuando de maneira articulada e com divisão territorial do trabalho, visando a 
otimização de vantagens econômicas. 


