PROCESSO SELETIVO 2016
07/12/2015

INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões,
confira a numeração de todas as páginas.

Conhecimentos Específicos

3. A prova desta fase é composta de 10 questões discursivas de Geografia.
4. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas na folha de versão
definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome impresso nela
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
7. As respostas das questões devem ser transcritas NA ÍNTEGRA na folha de versão definitiva,
com caneta preta.
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão
definitiva.
8. 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 eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais,
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados
e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso
de armas, óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu,
gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o candidato será
excluído do concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para a transcrição na folha de versão
definitiva, é de 2 horas e 30 minutos.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, a folha de versão definitiva e a ficha de
identificação.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas e 30 minutos

GEOGRAFIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

CÓDIGO

2

3

01 - No dia 12 de janeiro de 2015, foi sancionada a Lei no 13.089, que institui o Estatuto da Metrópole. Em seu artigo primeiro,
lê-se: “Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a
execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas
pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de
governança interfederativa [...]”. (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm. Acesso em
2 de outubro de 2015.)

Com base nos conhecimentos de geografia urbana, defina o que são metrópoles e a importância dessa lei para a
organização do espaço metropolitano.
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02 - No dia 16/09/2015, ocorreu no Chile um terremoto de magnitude 8,4 graus na escala Richter. O evento foi amplamente
noticiado e segundo informações oficiais divulgadas no dia posterior, pelo Ministério do Interior chileno, o número de
vítimas fatais era de onze pessoas, centenas permaneciam em abrigos improvisados e 70 mil residências estavam sem
energia elétrica. Esse terremoto foi mais um na história daquele país, que é um dos que apresentam os maiores índices
de ocorrência desse fenômeno.
Considerando a Teoria de Tectônica de Placas, explique porque o Chile é um dos países com alta incidência de
terremotos.
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03 - Nas décadas de 60 e 70 do século XX, o Estado brasileiro, em nível federal, utilizou incentivos fiscais e cambiais, além
de investimentos diretos de empresas estatais, para intervir na distribuição espacial da indústria. Tais políticas tinham
objetivos econômicos, especialmente o de reduzir a concentração industrial no triângulo formado pelas capitais dos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Havia ainda objetivos políticos e, em certos casos, geopolíticos
associados às políticas de incentivos regionais e às decisões de localização de investimentos estatais.
Com base no enunciado e nos conhecimentos de geografia econômica, aponte uma política regional dessas duas
décadas que visava reduzir a concentração industrial, comente seus objetivos políticos e/ou geopolíticos e, por fim,
seu efeito sobre a desconcentração espacial da indústria.
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04 - A partir dos anos 1970, observa-se a intensificação do fenômeno de globalização. Isso se expressa através de trocas
de diferentes tipos – informações, capitais, bens e serviços –, mas também pelo deslocamento de pessoas. Os fluxos
são mundiais. Há uma integração crescente das diferentes partes do mundo sob o efeito da aceleração das trocas, do
desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação, dos meios de transporte etc. Dependendo
do ponto de vista, ela recobre processos bem específicos que, para uns, prolongam as tendências antigas, para outros,
marcam um novo período. (Adaptado de BENKO, G.; PECQUEUR, B. Os recursos de territórios e os territórios de recursos. Geosul,
Florianópolis, v. 16, n. 32, p. 31-50, jul./dez. 2001, p. 31.)

Com base no enunciado e nos conhecimentos de geografia, discorra sobre duas características da indústria
contemporânea que começaram a se definir por volta de 1970 e que se relacionam diretamente com a globalização da
economia.
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05 - Na Climatologia Aplicada, é crescente o número de estudos relacionando o clima com as doenças. Enfermidades
relacionadas ao clima podem ocorrer durante todo o ano. No inverno, alguns problemas são acentuados, devido ao
frio. Já no verão, o principal problema é relacionado ao período chuvoso e a altas temperaturas. Além disso, a poluição
nos grandes centros urbanos pode causar ou acentuar algumas doenças.
Por meio de exemplos, explique como pode ocorrer a relação entre clima e doenças.
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06 - O cartograma abaixo apresenta alguns dos municípios do noroeste do Paraná e as rodovias federais que os
atravessam.

Considerando a população representada no cartograma (conforme IBGE, 2010), descreva as relações espaciais que
podem ser inferidas da relação entre o tamanho da população e o traçado da malha viária.
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07 - Talvez passe despercebido, àqueles que vão ao supermercado, que um conjunto pequeno de grandes transnacionais concentra
a maior parte das marcas compradas pelos brasileiros. Dez grandes companhias – entre elas Unilever, Nestlé, Procter &
Gamble, Kraft e Coca-Cola – abocanham de 60% a 70% das compras de uma família e tornam o Brasil um dos países com
maior nível de concentração no mundo. […]
Empresas brasileiras também concentram mercado. A BRF – nascida da união entre Sadia e Perdigão – é líder em vários
segmentos das gôndolas: está presente em 28 das 30 categorias de alimentos perecíveis […], como massas, congelados de
carne, margarinas e produtos lácteos. A BRF está na mesa de aproximadamente 90% dos 45 milhões de domicílios do Brasil.
Ela é responsável por 20% do comércio de aves no mundo. Em pizzas, a empresa detém 52,5% do mercado e 60% do de
massas congeladas no país. Outra empresa brasileira com grande presença na mesa dos brasileiros e de outros países é a
JBS, dona de várias marcas conhecidas, como Friboi, Seara, Swift, Maturatta e Cabana LasLilas. Com essa variedade de
produtos e a presença em 22 países de cinco continentes (entre plataformas de produção e escritórios), ela atende mais de
300 mil clientes em 150 nações.
(REPÓRTER BRASIL. A ilusão da escolha nos supermercados brasileiros. Janeiro, 2015.)

Quais são as consequências, positivas e negativas, dessa concentração empresarial no setor de alimentação para a
organização agropecuária no Brasil?
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08 - O século XX testemunhou uma exploração dos recursos naturais mundiais sem precedentes, o que repercutiu sobre a
deterioração física dos grandes componentes da biosfera, representando uma ameaça à existência e à perpetuação
das diferentes formas de vida no planeta. Não apenas o número e o escopo dos problemas ambientais “transfronteiras”
cresceram, mas uma nova categoria de questões ambientais globais emergiu. (ALBAGLI, Sarita. Geopolítica da Biodiversidade,
Edições IBAMA, 1998.)

Defina o que são problemas ambientais transfronteiriços, citando exemplo(s), e argumente por que o(s) exemplo(s)
citado(s) é/são assim considerado(s).
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09 - “É necessário que os compiladores de mapas considerem como os seus mapas serão lidos. Eles se defrontam com
um dilema: como apresentar informações complexas e talvez polêmicas e sua interpretação numa forma visual que é
simples e facilmente compreendida?” (Adaptado de BLACK, Jeremy. Mapas e História. EDUSC: SP, 1997.)
Explique o que são mapas e justifique o porquê do dilema apresentado no texto.
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10 - Data deste século [séc. XX] a preocupação com a conservação e a preservação de espaços territoriais [no Brasil],
visando a proteger a cobertura vegetal, as nascentes e corpos de água, os aspectos cênicos, as espécies animais e
vegetais raras e/ou ameaçadas de extinção [...]. (IBGE, Recursos Naturais e Meio Ambiente – Uma visão do Brasil, 1993, p. 17.)
Explique o que têm feito o Estado e a Sociedade brasileira para a preservação e conservação dos espaços territoriais,
conforme citado acima.
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