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::.. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ..: 
 
11. As pichações se materializam no espaço de inúmeras cidades brasileiras, sendo múltiplos os 
prismas sobre sua funcionalidade enquanto arte ou aspecto degenerativo deste espaço. O professor 
de geografia ao analisar o tema em sala de aula estará mais próximo da utilização da categoria 
geográfica: 
a. Região metropolitana produtora destas manifestações 
b. Lugar como apropriação pelo corpo, sendo esta a categoria majoritária e exclusiva de análise.  
c. Sistema de objetos e sistema de ações, sendo respectivamente as pichações e as formas 
urbanas tais representações. 
d. Região, como categoria que expressa peculiaridades que as diferencia de outros lugares. 
e. A mais adequada seria a paisagem como recurso de comunicação. 
 
12. No livro Urbanização e Desenvolvimento no Brasil Atual, Marcelo Lopes de Souza tece 
argumentações sobre o crime organizado, seus territórios e agentes espaciais tal como: 
“As favelas surgem para os criminosos como pontos de apoios e refúgios ideais: lá eles contam não 
apenas com a proteção oferecida pelo próprio espaço – uma estrutura espacial labiríntica, com 
ruelas estreitas e alta densidade de ocupação” 
(SOUZA, Marcelo J. Lopes. Urbanização e desenvolvimento no Brasil atual. São Paulo, editora Ática. 1996:39) 
 
Sobre a afirmação é conveniente dizer: 
a. A favela seria o receptáculo único da violência, seu caráter emblemático se dá através das 
habitações subnormais construídas com material precário.  
b. O crime organizado se territorializa neste espaço e tem na população favelada agentes 
funcionais da dinâmica territorial, sendo este corpo social responsável em grande parte pelo 
espraiamento da violência em toda a cidade. 
c. A “ordem”’ do capitalismo periférico brasileiro produz a criminalidade e sua consecutiva 
territorialização nas favelas, sendo que a mídia exerce papel não estigmatizador sobre esses 
espaços, criando visões de inclusão da população favelada no que tange ao seu direito de usufruir 
dos equipamentos urbanos 
d. A carência de infraestrutura técnica e social em espaços como as favelas, torna-a, funcional a 
territorialização do crime. 
e. Por ser um espaço segregado a favela se constitui em sua essência pela ação efetiva do 
poder público e se torna cada vez mais disponível a ação do capital imobiliário o que concede a 
população favelada significativa mudança na sua condição sócio-espacial.   
 
13. 

Brasil: Índice de urbanização por região (%) 
Região 1950 1970 2000 
Sudeste 44,5 72,7 90,5 

Centro-oeste 24,4 48,0 86,7 
Sul 29,5 44,3 80,5 

Norte 31,5 45,1 69,7 
Nordeste 26,4 41,8 69,0 

Brasil 36,2 55,9 81,2 
(Estatísticas históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1980. 2 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 
1990, p36-7; ANUÁRIO estatístico do Brasil 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. P2-14 e 2-15) 
 
Considerando os dados da tabela, é inquestionável que nas últimas décadas o índice populacional 
urbano brasileiro vem crescendo consideravelmente. A análise sobre este crescimento mostra que: 
a. A região Centro-Oeste é o segundo maior nível de urbanização devido à presença do Distrito 
Federal que possui a maior parte da sua população fora ou nas imediações do perímetro urbano. 
b. O processo de mecanização do campo que ocorreu com grande fôlego entre 1950 e 1970 foi 
o grande responsável pela elevação dos índices populacionais na cidade, caracterizando uma 
elevação da renda do tecido populacional nestes espaços, principalmente nas áreas de habitações 
irregulares.  
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c. A região centro-oeste e a região norte se apresentam como apropriadas a urbanização, pois o 
seu passado – anterior a 1950 -  sem a presença de estruturas modernizantes significativas, 
propiciou o recebimento de uma estrutura nova, a serviço de uma economia moderna, suplantando 
a região nordeste em termos de índice de urbanização, apesar do último possuir um povoamento 
mais antigo. 
d. A diferença entre as diversas taxas de urbanização está ligada intimamente à forma como 
nelas aconteceu o processo de migração urbano-urbano, elevando o volume populacional nas 
cidades. Tal como aconteceu com a região nordeste que se configurou como um grande pólo de 
atração populacional principalmente entre 1950 e 1970.  
e. O sudeste por ser mais velho que o nordeste e mais novo que o centro-oeste, possui alto 
índice de urbanização graças às políticas territoriais que se deram, sobretudo a partir da década de 
90. 
 
14. ”Em menos de 40 anos, entre as décadas de 1940 e 1980, a população brasileira passou de 
predominantemente rural para majoritariamente urbana. Impulsionado pela migração de um vasto 
contingente de pobres, esse movimento socioterritorial, um dos mais rápidos e intensos de que se 
tem notícia, ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento urbano que privou as faixas de 
menor renda de condições básicas de urbanidade e de inserção efetiva à cidade. Além de 
excludente, tal modelo mostrou-se também altamente concentrador: 60% da população urbana 
vivem hoje em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 94 pertencem a 
aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes”. ( Raquel Rolnik, 
“A lógica da desordem”. Le monde Diplomatique Brasil, São Paulo, 2008) 
 
A análise do texto permite dizer que  
a. O direito à cidade é cerceado à população mais pobre, onde o modelo econômico vigente 
permite apenas que aqueles que possuem elevado poder aquisitivo possam usufruir exclusivamente 
dos imóveis rurais, excluindo as possibilidades de apropriação destes no espaço urbano. 
b. Concentrando a população urbana em áreas de elevado incremento técnico e demográfico o 
modelo vigente pretende criar um “exército de reserva” funcional a manutenção sistêmica, sendo 
que esta estratégia se limita apenas ao território brasileiro. 
c. Surge na cidade a partir do processo de migração indiscriminado e desassistência do Estado, 
um número de famílias que repousam sobre formas de assentamento como favelas, loteamentos 
clandestinos e irregulares que são autoproduzidos pelos seus moradores com os meios disponíveis, 
como baixos salários, falta de recursos técnicos e profissionais. 
d. O modelo de exclusão territorial que define a cidade brasileira é fundamentada em um 
paradigma, onde o acesso aos territórios que concentram maiores condições de urbanidade é 
concedida a sociedade em geral. 
e. A “desordem” que emerge na cidade obedece a uma “ordem capitalista”, onde a 
funcionalidade e manutenção do sistema produz segmentos de caráter sustentável do ponto de vista 
ambiental e econômico. 

 
15. Durante as últimas décadas várias regiões brasileiras mudaram sua feição do ponto de vista da 
organização humana, metamorfoseando heranças naturais como, por exemplo, a paisagem do 
cerrado marcada por/pela: 
a. novas infraestruturas viárias e agroindustriais baseadas principalmente no cultivo da soja e 
na abertura de rodovias atendendo principalmente a demanda brasileira no consumo interno em 
detrimento do consumo externo. 
b. a criação de Brasília juntamente com a adoção de um modelo rodoviário inadequado as 
dimensões territoriais brasileiras degradou substancialmente a formação vegetal do cerrado 
caracterizada por uma floresta higrófila com muitas arvores latifoliadas por unidade de área. 
c. associação de árvores e arbustos retorcidos entrecortados por gramíneas no estrato inferior, 
compondo um ambiente apropriado para a pecuária atividade econômica tradicional do centro-oeste 
e com intensificação da produção moderna da atividade agrícola da soja. 
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d. pela recente evolução do Brasil central contribuindo para a revisão da gênese das condições 
geoecológicas e hídricas de uma paisagem onde não há fatores de modernização e desenvolvimento 
agrícola.  
e. apresenta um contingente elevado de vegetação de restinga assim como ocorre na vegetação 
de caatinga, proporcionado pela elevada pluviosidade em sua área de ocorrência.  

 
16. “O domínio das caatingas brasileiras é um dos três espaços semi-áridos da América do sul. Fato 
que o caracteriza como um dos domínios de natureza de excepcionalidade marcante no contexto 
climático de um continente dotado de grandes e continuas extensões de terras úmidas. [...] As 
exceções ficam ao norte da Venezuela e da Colômbia (área guajira) e na diagonal seca do cone sul, 
que se estende desde a patagônia até o piemonte dos Andes, atingindo depois os desertos do norte 
Chile e toda região costeira ocidental do continente, desde o Chile até o Equador e parte do Peru. 
Por fim temos a grande região seca  - a mais homogênea do ponto de vista fisiográfico, ecológico e 
social dentre todas elas – constituídas pelos sertões do Nordeste brasileiro” (AB'SABER, Aziz Nacib.Os 
domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo:Ateliê Editorial,3 edição, 2003:83.) 
 
Pela análise descrita, tendo como base o sertão brasileiro identificamos que: 
a. é uma vasta área que apresenta depressões que dificultam a passagem dos ventos alísios do 
Pacifico para o nordeste brasileiro ocasionando a popularmente conhecida “seca”. 
b. a caatinga é a vegetação predominante no sertão, centrada em um tipo de clima semi-árido 
regional muito quente e sazonalmente seco.  
c. é perpassado por grande estiagem no verão devido às depressões interplanálticas conterem 
as massas de ar tropical atlântica de penetrarem de oeste para leste regando apenas a chamada 
Zona da Mata. 
d.  a influência da formação vegetal amazônica é notória, principalmente na porção sul do 
sertão nordestino onde a mesclagem vegetacional produz novas formações. 
e. o clima semi-árido é predominante nesta região onde o índice de chuva anual varia de 300 e 
800 mm, com um ecossistema pouco rico e homogêneo, o que justifica o fato de ser pouco 
habitado.   

 
17. “A miséria seria, na verdade, um obstáculo positivo, que atuou ao longo de toda a história 
humana, para reequilibrar a desproporção natural entre a multiplicação dos homens  - o crescimento 
populacional -  e a produção dos meios de subsistência – a  produção de alimentos. Por trás dessa 
constatação estaria uma lei natural: a do crescimento da população num ritmo geométrico e dos 
produtos de subsistência em um ritmo aritmético.” (DAMIANI, Amélia Luisa. População e Geografia, 8ª edição. 
São Paulo:  editora Contexto, 2004:13.) 
 
A citação acima abordada se refere à: 
a. A Teoria Marxista de Condorcet, Godwin e Walace, cujos postulados se voltavam para uma 
sociedade igualitária como solução para a miséria. 
b. A Teoria neomalthusiana, que recuperou os pensamentos de Malthus na sua integridade, 
propondo uma sociedade de iguais. 
c. A Teoria Malthusiana, onde a miséria é necessária, sendo um fator funcional para equilibrar o 
crescimento da população em relação à produção de alimentos. 
d. A Teoria Malthusiana, sendo o pauperismo necessário a redução de matrimônios, onde seria 
mais fácil sustentar os filhos o que permite se criar uma sociedade igualitária.  
e. A Teoria Malthusiana, que trás para o interior de seus compêndios o pauperismo, onde 
segundo Malthus, a assistência do Estado é necessária e bem vinda. 
 
18. Os pensamentos de Thomas Robert Malthus encontram-se ainda vivos, através do pensamento 
neomalthusiano, quando se considera o crescimento da população como elemento determinante do 
desenvolvimento social. Destarte é correto afirmar que: 
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a. A teoria neomalthusiana se estabelece vigorosamente no pós Primeira Guerra Mundial, 
voltado para uma leitura dos países em desenvolvimento, onde a população não se configura como 
fator de influência no nível de desenvolvimento. 
b. Os neomalthusianos conservam os pensamentos de Malthus integralmente, principalmente no 
que se refere ao crescimento populacional que excede a capacidade de abastecimento vital ao ser 
humano. 
c. A teoria neomalthusiana promove uma interpretação das diferentes realidades apresentadas 
no planeta, pautado sobre as possibilidades de conceder visibilidade as relações de trocas desiguais 
entre os diferentes países, sendo está sua explicação sobre a dinâmica populacional no mundo.  
d. Segundo a teoria neomalthusiana a existência de uma população que excede ás 
possibilidades de desenvolvimento econômico, explicaria o subdesenvolvimento de certos países. 
e. Esta teoria endossa que a grande quantidade de pessoas em países desenvolvidos oportuniza 
um investimento maior em hospitais e escolas devido à esmagadora quantidade de população. 

 
19. Considere os itens a seguir sobre as questões agrícolas e agrárias no Brasil:  

I – os produtos agrícolas brasileiros não encontram grandes dificuldades de sobrepujar as 
barreiras sanitárias encontradas nos principais mercados internacionais, principalmente quando se 
trata do mercado dos EUA.  

II – os trabalhadores rurais no Brasil encontram-se em pleno estágio de inserção nas políticas 
de reforma agrária, o que justifica uma elevação na produção de carne bovina, suína e de frango.  

III – apesar das campanhas veiculadas pelo Ministério da Agricultura a febre aftosa foi 
erradicada definitivamente dos rebanhos bovinos brasileiros não oferecendo perigo de novos surtos.  

IV - o trigo no Brasil se encontra em elevada produtividade, pois se apresenta como um 
produto básico e estratégico para a economia brasileira.   
Assinale a alternativa correta: 
a. I e II, apenas. 
b. III, apenas 
c. III e IV, apenas 
d. II e III, apenas 
e. I, II, III e IV estão incorretas.  

 
20.  

Eu sou roceiro 
Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão 
Tenho as mãos calejadas, meu senhor. 
Me falta terra, falta casa e falta pão 
Não sei a onde é o Brasil do lavrador. 
Só tenho a enxada e o titulo de eleitor  
Para votar em seus fulanos educados 
Que não fazem nada pelo pobre agricultor, 
Que não tem terra para fazer o seu roçado (...) 
Escuto rádio, fico cheio de alegria, 
Quando se fala que a reforma vai chegar: 
Espero um ano, espero e só se cria 
Falsos projetos pra poder me tapear (...)  
(Canção de Jorge Pereira Lima. Em: CARIRY, Rosemberg e BARROSO, Oswald. Cultura 
insubmissa. Fortaleza, Nação Cariri Editora, 1982, p 110-111) 

 
Um professor de geografia ao levar à seguinte canção para seus alunos pode concluir com a turma 
que ela: 
a. retrata o camponês que se apropria de grandes latifúndios 
b. o fato de o trabalhador possuir enxada e titulo de eleitor lhe concede o imediato acesso a 
imóveis rurais. 
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c. no Brasil houve uma elevação de assentamentos agrícolas nas últimas décadas, no entanto 
não resolveu o problema da concentração de terras, desencadeando descontentamentos por parte 
de certos agricultores como o da canção. 
d. o roceiro clama pela reforma agrária, o que nos leva a inferir que o mesmo não é brasileiro. 
e. as leis brasileiras sobre terras beneficiaram em diversos contextos histórico-espaciais, 
principalmente os pequenos agricultores o que torna ilegítimo a reivindicação inserida na canção. 
 
21. A população brasileira começará a diminuir a partir da década de 2060, segundo estimativa feita 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa diminuição da população se deve: 
a. principalmente a redução da taxa de fecundidade nas zonas rurais sendo este fator, mais 
acelerado na região nordeste. 
b. a região nordeste por apresentar maior índice populacional que todas as outras regiões, vem 
gradativamente incorporando volume populacional as suas capitais 
a. a diminuição da taxa de fecundidade se dá principalmente na região norte, o que promoveu 
esse aumento populacional. 
c. o aumento vertiginoso nos últimos anos da migração campo / campo é o grande responsável 
pela retração populacional no Brasil. 
d. a taxa de fecundidade que consiste no número de pessoas nascidas vivas em um país, seria o 
principal elemento da dinâmica populacional que suscita essa redução. 

 
22. “Em julho de 1988, fui enviado a Moscou como correspondente do jornal Folha de São Paulo 
(...). Quis comprar uma vassoura, mas percebi depois de percorrer várias lojas (todas pertencentes 
ao Estado), que só havia no mercado escovão de plástico porém sem cabo. [...]. Descobri mais 
tarde a razão: o Ministério da Petroquímica havia recebido uma ordem de produzir determinado 
número de escovões de plástico e cumpriu sua meta. Entretanto, por um lapso burocrático, não fora 
encomendada a produção equivalente de cabos dos escovões. Ao perceberem a defasagem entre a 
oferta de cabos e a de escovões, foi acionado o Ministério da Madeira, mas não havia estoque 
suficiente de matéria-prima para a produção de tantos cabos. De joelhos, pois, e mãos a obra!... 
graças ao planejamento cientifico da economia soviética.” (ARBEX, José. Nacionalismo: o desafio à nova ordem 
pós-socialista. São Paulo: Scipione, 1993. P. 44) 
 
Com base no texto qual seria um dos motivos que levou a desorganização produtiva na URSS no 
final do período histórico-espacial denominado “bipolaridade do poder”.  
a. Excesso de investimento em tecnologia. 
b. Falta de investimento na indústria bélica. 
c.  Crise do petróleo 
d. Falta de investimento em bens de consumo. 
e. Desorganização na Economia de mercado socialista 
 
23. A expressão “Nova Ordem Mundial” ganhou popularidade a partir da década de 90. Para muitos 
especialistas, essa “Nova Ordem” representaria o surgimento de uma era de paz e prosperidade 
econômica. No entanto, pode-se afirmar que: 
a.  O desmantelamento do aparato socialista abriu caminho para uma infinidade de guerras 
étnicas e regionais, principalmente na América do Norte. 
b. Ocorreram migrações em massa, conseqüência do desemprego, dos baixos salários, da fome 
e da miséria, sendo que esses deslocamentos se dão em direção aos países subdesenvolvidos. 
c. O fluxo de imigrantes que acomete o espaço mundial no pós Guerra Fria tem nos Estados 
Unidos, países da Europa, Japão e ricos países do golfo pérsico o seu principal destino.  
d.  Muitas tensões vieram à tona constituindo um novo arranjo geopolítico, pautado em uma 
instabilidade principalmente na América do Sul com o surgimento de inúmeros novos grupos 
guerrilheiros.  
e. O ataque as torres gêmeas se configura como a expressão máxima da “Nova Ordem 
Mundial”, atos como esse aconteceram de maneira excessiva entre EUA e URSS na chamada “Velha 
Ordem Mundial”. 
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24. “A fase inicial do planejamento regional (1930-1960) correspondeu à implantação do “Estado 
Novo” por Getúlio Vargas, e foi muito mais discursiva do que ativa. Foi a necessidade de unificar o 
mercado nacional, associada ao avanço da industrialização, que desencadeou a abertura da região. 
No governo de Juscelino Kubitschek, ações efetivas afetaram a região pela implantação das rodovias 
(1958) Belém-Brasília e Brasília-Acre, duas grandes pinças contornando a fímbria da floresta.” 
(Bertha K. Becker, “Revisão das políticas de ocupação da Amazônia: é possível identificar modelos para projetar cenários?” 
Parcerias Estratégicas n°12. São Paulo 2001:136) 
 
O texto abordado se refere ao inicio da abertura da região amazônica engendrada por um processo 
de industrialização que: 
a. Priorizou a implantação de estradas na região, principalmente com Juscelino Kubitschek, o 
que foi substituído nos anos que se sucederam por um modelo viário fluvial. 
b. O centro de poder nacional lançou-se em direção a Amazônia com grande efetividade técnica 
a partir do Estado Novo (1930), subsidiado pela SUDAM, órgão criado com o objetivo de propiciar 
substrato aos grandes projetos.  
c.   Especificamente no governo Vargas a SPVEA (Superintendência de Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia) elabora planos econômicos, com intuito de constituição de uma densa rede 
técnica neste espaço, pois o Estado possuía grande quantidade de capital disponível destinado a 
investimentos desta envergadura.  
d. Com a baixa intervenção Estatal na economia e alta intervenção no território, os dois 
governos drenaram políticas territoriais necessárias ao desenvolvimento geoeconômico deste 
espaço. 
e. Investiu em eixos rodoviários de integração, sobretudo na gestão JK proporcionando o inicio 
do processo do rompimento de isolamento da Amazônia, associado a migrações para região, o que 
se deu de modo acelerado a partir de então. 
 
25. “O roteiro é conhecido. De repente, toneladas de solo, rochas e troncos de árvores, 
acompanhados do som que lembra um trovão, deslizam do morro. Pelo caminho, arrasam 
construções,soterrando e matando pessoas e animais.[...] As autoridades, pegas de surpresa, 
atiram a responsabilidade sobre os próprios fenômenos naturais, como se a chuva fosse algo 
anormal ou as rochas do morro estivessem todas carregadas de uma estranha má 
intenção.”(Jefferson Picanço. “Movimentos Gravitacionais de massa, tragédias de verão”. Scientific American Brasil. Edição 
94. São Paulo, 2010) 
 
No que tange ao apontamento apresentado, podemos concluir que se associa a/ao(s): 
a. Movimentos de terra e solo, que todos os anos provocam desastres nas cidades brasileiras, 
sendo inevitável a ocorrência destes acidentes que levam a morte de dezenas de pessoas. 
b. Chuvas torrenciais em espaços de ocupação impróprios, que se mesclam com outros 
processos de desequilíbrio ambiental, provocando acidentes que podem ser evitados na maior parte 
dos casos, mas ainda produzem mortes e prejuízos materiais. 
c. Com o reflexo da retirada da vegetação fruto de um processo de urbanização intenso, que 
proporciona a certos sujeitos parcelas do espaço urbano a preços elevados, por conta das 
amenidades inseridas nestes locais conhecidos como favelas. 
d. As favelas que se instalam nestes locais estão sempre em um perigo iminente, por se tratar 
de habitações precárias sua exposição ao perigo se eleva e nada pode ser feito pelo poder público. 
e. Apesar do processo danoso ocasionado pela ocupação indevida, o regime natural de 
escoamento e infiltração das águas fluviais não é alterado nestes espaços. 
 
26. “Essa prática agrícola surgiu da expansão do colonialismo europeu em diversas regiões dos 
continentes americano, africano e asiático a partir do século XVI. Em seus domínios, os 
colonizadores desenvolveram monoculturas de gêneros tropicais como a cana-de-açúcar, o algodão 
e o café em grandes extensões de terra, mantida por mão-de-obra escrava e com produção 
destinada à exportação para as metrópoles no continente europeu.” (BOLIGIAN, Levon. Geografia: espaço e 
vivência. Volume único. São Paulo: Atual, 2004:185.) 
 
Pode-se compreender que o texto se refere ao sistema agrário denominado: 
a. Plantation  
b. Agricultura de Jardinagem 
c. Agricultura Itinerante  
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d. Agronegócio 
e. Agricultura patronal 
 
27. “Nas atuais condições de globalização, a metáfora proposta por pascal parece ter ganho 
realidade: o universo visto como uma esfera infinita cujo centro  está em toda parte... o mesmo se 
poderia dizer daquela frase de Tostói, tantas vezes repetida, segundo a qual, para ser universal, 
basta falar de sua aldeia...” (SANTOS, M. O lugar e o cotidiano. In. A Natureza do espaço: técnica e tempo, razão e 
emoção. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1999:251) 
 
Assinale a alternativa que representa melhor o argumento proposto 
a. O processo de globalização se expandiu para todos os lugares habitados e não habitados do 
mundo, sendo que essa expansão se dá de forma homogeneizadora em exclusão da 
heterogeneidade. 
b. Com a globalização cada lugar se torna á sua maneira o mundo, mas também cada lugar em 
ligação com o mundo se torna diferente dos demais. 
c. O centro está em toda parte, o que se evidencia em todos os lugares, pois a centralidade 
proporciona uma comunhão de acesso igualitário aos instrumentos tecnológicos. 
d. A globalização se caracteriza pela individualização majoritária dos lugares dominada pelas 
forças sociais globais o que desconsidera totalmente a cultural local. 
e. O cotidiano se configura como uma ferramenta de análise relevante para desvendar os 
processos globalizantes, já que tal entidade de análise se encontra com identidade totalmente 
diluída em tal processo. 
 
28. O termo globalização começou a ser utilizado a partir da década de 80, em universidades norte 
americanas para elucidar as transformações provocadas pela expansão dos mercados mundiais. 
Levando em consideração o processo de globalização não podemos afirmar: 
a. Alguns especialistas a consideram como a atual etapa do capitalismo marcada pela 
integração dos mercados sobre o amparo dos meios de comunicação e informação. 
b. Vence as barreiras espaciais produzindo uma sensação de vivermos em um mesmo tempo 
em conexão com o conjunto da humanidade.  
c. Sobrepõe ao espaço um emaranhado de redes materiais e imateriais que fomentam uma 
conexão entre os territórios. 
d. Tem relação significativa com a revolução tecnológica ocorrida no século XX, quando a 
informática e a internet aproximaram os mercados e modifica as formas de comunicação no mundo. 
e.   Eleva a condição de apropriação de novas tecnologias ao tecido social de forma homogênea 
em uma inclusão digital sem precedentes, mas esbarra na falta de condições materiais necessárias 
ao bem estar social. 
 
29. “O espaço sempre foi associado ao tempo. E hoje, na acentuação de diferentes espaços-tempos 
reside uma das raízes da geopolítica contemporânea. As redes são desenvolvidas nos países ricos, 
nos centros do poder, onde o avanço tecnológico é maior e a circulação planetária permite que se 
selecionem territórios para investimentos, seleção que depende também das potencialidades dos 
próprios territórios. Ocorre que ao se expandirem e sustentarem as riquezas circulante, financeira e 
informacional, as redes se socializam. E essa socialização está gerando movimentos sociais 
importantes, os quais também tendem a se transnacionalizarem.” (Bertha K. Becker, “Geopolítica da 
Amazônia” Conferência do Instituto de Estudos Avançados da USP. São Paulo, 2004:71) 
 
O fragmento de texto se refere à geopolítica na Amazônia, em um painel de análise atual que leva 
em consideração as conexões existentes entre esse espaço e os centros difusores de poder, o que 
nos dá subsídios suficientes para identificar elementos da globalização tais como: 
a. A possibilidade de inserção dos movimentos sociais em um “ciberespaço”, pois as redes de 
conexão global permitem uma socialização dos aparatos tecnológicos para todos. 
b. A Amazônia e o Brasil por se configurarem como as mais recentes periferias do sistema 
mundial capitalista não tem em suas reivindicações sociais, ambientais e econômicas uma 
consistência impactante no cenário internacional. 
c.  Por apresentar um potencial elevado no que tange aos recursos naturais, gera-se uma 
cobiça inevitável que está no centro de interesse dos atores internacionais que “ontem e hoje” não 
encontram resistência dos movimentos sociais neste território.  
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d. Com baixa resistência regional na Amazônia os atores exógenos encontram amparo no seu 
real intento explorador, mas o aparato técnico deixado é válido e identifica que os processos 
globalizantes ocasionam uma disponibilidade de recursos tecnológicos perfeitamente aproveitáveis 
principalmente para as populações tradicionais. 
e. Percebemos que há dois movimentos internacionais fruto dos processos de globalização, um 
em nível das superpotências com fluxos financeiros e de informação e outro em nível de 
internacionalização dos movimentos sociais.  
 
30. Seguindo as características hidrográficas da Amazônia, o Estado do Pará é um espaço 
perpassado por uma vasta bacia hidrográfica e com altos índices pluviométricos. A análise da 
hidrografia do Pará permite afirmar como certo que: 
a. A bacia hidrográfica do rio Tocantins que entrecorta o estado do Pará não possui potencial 
para geração de energia elétrica. 
b. O rio Xingu é um dos rios mais preservados do estado, pois a fronteira agrícola ainda não 
atingiu sua região de abrangência com grande intensidade, sendo que ainda conta com uma 
dinâmica inapropriada para implantação de hidrelétricas. 
c. O rio Tapajós apresenta elevado volume de água dentre o conjunto de rios incrustados no 
território paraense, sendo que há perspectivas de construção por parte do governo brasileiro de 
empreendimentos hidrelétricos neste rio. 
d. O rio Tocantins desemboca no delta amazônico no estado do Pará, sendo totalmente plano, 
não apresentando cascatas ao longo de seu curso o que impossibilita a navegação em toda a sua 
extensão. 
b. Os rios do Pará são parte da dinâmica de circulação viária no estado, sendo que o seu alto 
aproveitamento reduziu vigorosamente à importância das estradas nas últimas décadas.  

 
31. “Em 2007, foi confirmada a descoberta de uma grande jazida de petróleo localizada na área de 
Tupi, na Bacia de Santos, próximo ao litoral sudeste do Brasil, há cerca de 7 mil metros abaixo da 
linha d’água, atravessando uma barreira de sal com mais de 2 mil metros de espessura.” (BARROS, 
Antônio machado. “A Tributação Sobre o Pré-Sal e a Constituição de um Fundo de Modernização da Infra-Estrutura”. In.  
Estudos sobre o pré-sal. Rio de Janeiro. Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Social. 2008: 104) 
 
O fragmento acima se refere ao petróleo encontrado abaixo da camada de sal situada no litoral 
brasileiro, o que se convencionou denominar de “pré-sal”. Sobre tal ocorrência pode-se depreender: 
a. Irá dobrar a produção brasileira sendo acompanhado de grandes desafios principalmente 
tecnológicos e de logística, que encontrarão maior viabilidade com a queda do preço do barril no 
mercado internacional.  
b. Os últimos dados divulgados pela Petrobrás mostram que o pré-sal poderá tornar o Brasil um 
país auto-suficiente em petróleo, já que a produção só é comercializada internamente. 
c. A base logística brasileira dispõe de recursos necessários a essa extração por meio de 
tecnologia nacional, o que aumenta os custos de exploração e confere viabilidade ao projeto. 
d. Segundo estimativas de exploração a quantidade de petróleo contida no pré-sal não seria 
suficiente para dobrar a produção brasileira, apesar dessa constatação o país alcançaria 
naturalmente níveis de produção similares ao do Iraque. 
e. Com base no resultado dos poços até agora perfurados e testados, não há dúvida sobre a 
viabilidade técnica e econômica do desenvolvimento comercial das acumulações descobertas, apesar 
dos gastos com materiais técnicos voltados a extração. 
 
32. Um livro didático que aborda o tema geomorfologia passou a delinear conceitos introdutórios 
sobre esta parte da geografia, sendo que a definição mais adequada a este conceito seria 
a. Estuda as formas de relevo, levando em consideração a sua origem, processos, 
desenvolvimento e a composição dos materiais envolvidos. 
b. Estuda as formas que resvetem a Terra, onde se inclui a vegetação, relevo, clima e 
hidrografia não levando em consideração a ação do homem e da natureza 
c. Descreve e analisa tais formas, assim como suas características genéticas, mais despreza a 
ação integrada da vegetação, clima e hidrografia. 
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d. Deste ramo da geografia exclui ação antrópica, sendo que a dinâmica do relevo é regida 
pelas leis naturais. 
e. É o estudo das bacias hidrográficas e da cobertura vegetal que protege os rios. 

 
33. “As negociações econômicas entre Pará e Venezuela se intensificaram a partir da missão do 
governo do Pará aquele país em novembro de 2009. Depois disso, várias viagens oficiais foram 
feitas, incluindo missões do governo venezuelano ao Pará.” 
 
No que se refere às relações comerciais que envolvem questões agropecuárias entre o Estado do 
Pará e a Venezuela e que deve se ampliar a partir da entrada efetiva deste país no MERCOSUL 
podemos afirmar: 
a. Tanto os governos do Pará quanto da Venezuela estão atuando para ampliação de tais 
relações principalmente na produção de tecnologia de ponta. 
b. A Venezuela é o país que mais importa produtos do Estado do Pará, sendo que os últimos 
acordos comerciais ampliaram ainda mais os índices de importação de carne de frango. 
c. Em relação às importações feitas pelo Estado do Pará em relação à Venezuela se destaca 
principalmente o de pimenta do reino. 
d. O maior destaque desta relação comercial é a exportação de bovinos vivos do Pará para a 
Venezuela. 

e. O grande objetivo é potencializar esta parceria com perspectivas concretas de construção de 
uma rota fluvial para exportação de dendê e hortaliças.  
 
34. “Belém vive um fenômeno típico de metrópoles como São Paulo: uma “nuvem” de poluição tem 
manchado a madrugada e o amanhecer dos belenenses. [...] O fenômeno é causado pela 
combinação de três fatores: a emissão de fumaça dos mais de 200 mil veículos que circulam na 
capital e das queimadas registradas na periferia; a ocorrência de ventos fracos, que não dissipam a 
fumaça; e a ausência das chuvas, que servem para limpar a atmosfera. Segundo Abreu, a 
temporada das chuvas, que geralmente inicia em dezembro, deve atrasar: chuvas intensas na 
região estão previstas somente para meados de janeiro. O atraso é conseqüência do fenômeno “el 
niño”, que mantém as águas da porção equatorial do oceano Pacífico mais aquecidas, o que retarda 
a chegada da zona de convergência intertropical, sistema que traz as chuvas para a região”  (Diário do 
Pará disponível em :<http://www.diariodopara.com.br/N-71112.html> acessado no dia 10/12/2009) 
 
O fenômeno descrito acima é recorrente em grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e, 
agora, em Belém. O fenômeno descrito acima é conhecido como: 
a) Inversão térmica, que se define como sendo um fenômeno climático natural, mas que é 
agravado pela presença de poluentes na atmosfera, sendo que as chuvas elevam o grau de poluição 
deste fenômeno.  
b) Poluição atmosférica, causada pelo lançamento de CO2 dos escapamentos dos carros o que 
provoca enormes prejuízos a saúde da população podendo causar problemas cardiovasculares, 
sendo que este fenômeno é causado quando há um grande aquecimento das camadas mais 
superficiais da atmosfera durante a noite. 
c) Inversão térmica é causada pelo forte aquecimento das grandes cidades onde a sensação 
térmica se eleva substancialmente, causando transtornos para os habitantes e para a realização do 
seu viver.  
d) chuva ácida que se constitui a partir de gases poluentes lançados na atmosfera 
principalmente óxido de enxofre e óxido de nitrogênio que em conseqüência da reação com água 
tem como produto o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. 
e) inversão térmica, mais freqüente em certas épocas do ano, constituída pela ocorrência de 
grande quantidade de poluição nociva ao homem, quando uma camada de ar mais fria por ser 
pesada fica mais próxima a superfície da terra confinando os poluentes lançados durante o dia e que 
são retidos por uma camada de ar quente, mas leve que age como um “tampão”, impedindo a 
dispersão dos gases para as camadas superiores da atmosfera.   
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