
QUESTÕES DE VESTIBULAR PARA O 3º ANO 
GEOGRAFIA 
REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO 
 
 
 Esta lista de exercícios é composta por 44 questões sobre região e regionalização do Brasil, variando dos 
princípios e critérios que produzem diferentes regionalizações de um território, até algumas características e 
problemas que, mesmo se repetindo em diferentes lugares do Brasil, assumem particularidades regionais. 
 Estudar a partir de questões de vestibular exige bastante dedicação, porque alguns conceitos, eventos, 
palavras podem ser desconhecidos. Por isso, cada questão deve ser entendida como um ponto de partida para um 
processo de pesquisa sobre o tema que ela borda. 
 No caso dos estudos regionais, é possível definir assuntos que se repetem mais nos vestibulares. Por isso, 
elaborei uma pequena lista dos temas que costumam ser mais relevantes. Claro que existem questões que 
abordarão outros temas, já que as regiões apresentam grande diversidade. Contudo, é possível elencar os com 
maior probabilidade de serem cobrados em provas. O gabarito encontra-se ao final. 
  
 
Temas de Região e regionalização 
 
- As principais formas de regionalização do Brasil, seus critérios e quais objetivos elas atendem. 
- As desigualdades regionais e as políticas públicas de mitigação com as Superintendências de Planejamento 
Regional. 
 
Temas recorrentes por região 
 
Sudeste: 
- Urbanização (metropolização e desmetropolização, mobilidade, favelização, violência)  
- Industrialização e desindustrialização  - Problemas ambientais urbanos  
 
Nordeste: 
- Migrações   - Crescimento industrial - Seca   
- Características das subregiões nordestinas  - Concentração fundiária 
 
Sul: 
- Agropecuária  - Biomas 
- Imigração  - Industrialização 
 
Centro-oeste 
- Pantanal e cerrado - Conflitos por terra e expansão da fronteira agrícola 
- Agropecuária e complexos agroindustriais - Concentração fundiária 
 
Norte: 
- Floresta Amazônica (características físicas, desmatamento) 
- Conflitos por terra (indígenas, posseiros, grileiros, extrativistas, grandes projetos estatais e privados) 
- Mobilidade  - Zona Franca de Manaus - Fronteira e vigilância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. (Fuvest 2017)  Leia o texto e observe a ilustração.  
 
O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG – foi concebido para melhorar as condições sanitárias e 
ambientais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Verifique a distribuição, a situação e as fases de operação das 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do PDBG. 

 
 
Considerando essas informações, é correto afirmar:  
a) A área mais atendida em relação à mitigação da poluição encontra-se no sudeste da Baía de Guanabara, pois 

possui maior número de estações que atuam em todos os níveis de tratamento de esgoto.    
b) O tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das águas, poluição essa causada pela introdução de 

substâncias artificiais ou pelo aumento da concentração de substâncias naturais no ambiente aquático existente.    
c) A Baía de Guanabara encontra-se ainda poluída, em razão de as ETEs existentes reciclarem apenas o lodo 

proveniente dos dejetos, sendo os materiais do nível primário despejados sem tratamento no mar.    
d) A elevada concentração de resíduos sólidos despejados na Baía de Guanabara, tais como plásticos, latas e óleos, 

acaba por provocar intensa eutrofização das águas, aumentando a taxa de oxigênio dissolvido na água.    
e) O tratamento de esgoto existente concentra-se na eliminação dos fungos lançados no mar, principalmente 

aqueles gerados pelos dejetos de origem industrial.     
 
 2. (Enem PPL 2018)   

 



No planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de: 
 
a) respeitar a divisão político-administrativa.     
b) reconhecer as desigualdades sociais.     
c) considerar as identidades culturais.     

d) valorizar a dinâmica econômica.     
e) incorporar os critérios naturais.     

  
3. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2018)  Observe o cartograma abaixo e escolha a alternativa que trata de sua 
temática: 

 
 a) O cartograma refere-se à divisão regional formulada 
por Milton Santos e Maria Laura Silveira em 1999. 
Considerou-se para essa proposta: a quantidade de 
recursos tecnológicos avançados, o volume de 
atividades econômicas modernas em áreas financeiras 
e o papel da agropecuária em relação à mecanização e 
à integração com a indústria.    
b) A Região Concentrada diz respeito a uma área no 
território brasileiro onde, apesar da alta taxa de 
urbanização e concentração de serviços, não congrega 
o centro de decisões econômico-financeiras do país. 
Esse papel não está centralizado em um único ponto, 
está disperso pelas mais importantes capitais 
brasileiras.    
c) A Região Centro-Oeste caracteriza-se pela intensa 
produção agropecuária pouco integrada à economia 
globalizada. O uso de tecnologia nessa região limita-se 
às atividades comerciais em centros urbanos. Trata-se 
de um dos pontos de grande geração de empregos e 
absorção de uma mão de obra jovem.    
d) A Região Amazônica é marcada pela baixa densidade 
demográfica, ao mesmo tempo que utiliza recursos 
tecnológicos de ponta. O potencial de exploração dessa 
região está na agricultura comercial e na pecuária de 
corte. Tais atividades são favorecidas pelo relevo plano 

e abundância de áreas disponíveis.    
 
 4. (Espcex (Aman) 2018)  "A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de 
incentivos federais ou para explorar recursos minerais." 

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ed. São Paulo: Atual, 2012, p. 310. 
 
 
Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus (ZFM), criada em 1967, sob a 
supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Sobre a ZFM, pode-se afirmar que 
 
I. a implantação da ZFM consistiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era reforçar o poder nacional na 

considerada região "de fronteira". 
II. os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utilizam matérias-primas ou insumos regionais 

na produção industrial nessa área. 
III. a balança comercial da ZFM é positiva no intercâmbio com o mercado externo, haja vista que, com a isenção de 

impostos sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se, prioritariamente, a esse mercado. 
IV. na década de 1990, a política de abertura da economia nacional, com a redução das tarifas de importação, foi 

muito positiva para a ZFM, pois ampliou as vendas para o mercado interno e propiciou o aumento do número de 
empregos diretos e indiretos no polo industrial amazônico. 

 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  
a) I e II    
b) I e III    

c) I e IV    
d) II e III    

e) II e IV    



  
5. (Uece 2018)  No que concerne à geografia humana da Amazônia, assinale a afirmação verdadeira.  
a) Até o fim do século XX, a Amazônia concentrava uma população que tinha relações econômicas e culturais muito 

ligadas aos rios, mas, com o aumento da concentração de pessoas em cidades construídas ao longo de rodovias, 
esta territorialidade se transformou.    

b) Uma das práticas de ação sobre a Amazônia é aquela conduzida por empresas ligadas à extração de riquezas 
oriundas da biodiversidade, que, ao contrário das estratégias convencionais de mercado, não prejudicam a cultura 
e o conhecimento das populações tradicionais.    

c) Na Amazônia, as relações territoriais comandadas pelo avanço nos meios de comunicação e transporte já não mais 
submetem a circulação, o comércio e os fluxos de pessoas aos ritmos impostos pelas enchentes e vazantes dos 
grandes rios.    

d) A Amazônia sente fortes impactos com o avanço do agronegócio e da exploração mineral, que substitui a floresta 
por pasto ou por sítios de exploração de commodities, especialmente na borda meridional da região, estendendo-
se da parte oriental do Pará até a ocidental, em Rondônia.    

  
6. (Uece 2018)  Considerando os movimentos que configuram uma nova Geografia do território brasileiro, é correto 
afirmar que  
a) a pequena complexidade funcional da rede urbana brasileira associa-se a um padrão de interações espaciais 

eminentemente regional, visto que o país está estruturado em torno de metrópoles que articulam relações de 
limitada abrangência espacial.    

b) mesmo com o desenvolvimento da produção agrícola no Brasil, algumas regiões ainda não foram incorporadas 
pelos novos padrões modernos da produção e do consumo, em especial as regiões Nordeste e Norte do país, onde 
inexiste agricultura moderna e mecanizada.    

c) é indiscutível a existência da integração plena do território brasileiro, para a qual os meios de transporte naval, 
aéreo e rodoviário contribuem de igual maneira.    

d) a despeito dos ciclos sucessivos de crescimento econômico regional, instaurou-se no Brasil, a partir da segunda 
metade do século XX, a expansão de uma economia realmente nacional quando a hegemonia da região Sudeste 
sobre as demais regiões não pôde mais ser contestada.    

  
7. (Espcex (Aman) 2018)  Na década de 1990, a abertura da economia brasileira à concorrência internacional trouxe 
uma nova configuração à economia nordestina, buscando conectar a Região Nordeste aos fluxos de investimentos 
globalizados e ao mercado mundial. Nessa nova configuração, observa-se que ocorreu: 
 
I. um redirecionamento dos investimentos para o setor de indústrias de base, com produção destinada à exportação, 

incentivados pelos baixos custos da força de trabalho da Região. 
II. um engajamento dos governos estaduais nordestinos em diversificar os focos de incentivo ao capital para os mais 

diferentes setores da economia, contudo não mais com a finalidade de atender às necessidades do mercado do 
Sudeste, mas ao mercado externo. 

III. o surgimento de enclaves econômicos modernos na agropecuária no oeste baiano e no sul do Maranhão e do 
Piauí, onde é forte a presença das culturas mecanizadas de soja, milho, arroz e feijão, associadas ao fluxo 
migratório de agricultores do sul do País. 

IV. a execução de reformas estruturais no meio rural, como a reforma agrária, a qual suprimiu a hegemonia dos 
grandes proprietários de terra no Sertão e contribuiu para a redução da pobreza na Região. 

V. a diversificação dos focos dos incentivos econômicos, direcionados também para o setor de serviços no qual o 
turismo recebeu prioridade através da implementação de empreendimentos hoteleiros. 

 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  
a) I, II e III    
b) I, III e IV    
c) I, III e V    

d) II, III e V    
e) II, IV e V    

  
8. (Uece 2018)  Assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se diz a seguir sobre a paisagem e a 
formação da região Nordeste do Brasil. 
 

(     ) Entre as grandes regiões brasileiras, o Nordeste caracteriza‑se por apresentar as paisagens naturais e culturais 
menos diversificadas. 



(     ) Durante a fase de ocupação do território nordestino a partir da agroindústria canavieira, destacou-se a 
utilização de força de trabalho escrava e uma acumulação de riquezas com forte dependência do mercado 
externo. 

(     ) Além de estimular o povoamento de grandes parcelas do sertão semiárido no Nordeste do Brasil, a cultura 
algodoeira desenvolveu a indústria têxtil, atrelando cultura agrícola e atividade manufatureira na região. 

(     ) Pelo fato de ser a região de ocupação mais antiga do território brasileiro, a colonização inicial do Nordeste deu-
se em função da demanda por produtos alimentícios e por matérias-primas. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) V, F, F, F.    
b) F, V, V, V.    

c) V, F, F, V.    
d) F, V, V, F.    

  
9. (Pucrj 2018)   

 
 
De acordo com os índices municipais de mobilidade urbana na Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresentados 
no cartograma acima, conclui-se que o(s)  
a) sistema de transporte hidroviário na Baia de Guanabara conecta com qualidade os municípios que margeiam o 

espelho d’água.    
b) eixo gás-óleo existente entre os municípios do Leste metropolitano reduz intensamente a dependência dos seus 

habitantes dos empregos da cidade carioca.    
c) municípios mais afastados do eixo Rio de Janeiro-São Paulo são os menos dependentes dos postos de trabalho 

oferecidos pelo Rio de Janeiro.     
d) moradores da Baixada fluminense são os que mais dependem do trabalho disponível no município do Rio de 

Janeiro, gerando um grande fluxo pendular diário.     
e) espaços periurbanos da metrópole Rio de Janeiro são os que mais necessitam dos empregos cariocas devido ao 

seu perfil rural não vinculado aos setores industriais.    
 
10. (Upf 2018)  Sobre a região Sul, é correto afirmar:  
a) Pela sua posição geográfica, o clima predominante é o tropical, caracterizado por verões brandos e invernos 

rigorosos.     
b) Nos três estados, predomina o relevo planáltico, com as maiores altitudes no oeste, declinando no sentido leste.     
c) Foi pioneira na produção de álcool para combustível e, atualmente, tem o maior potencial eólico do país.     
d) Conforme o Censo de 2010, a região Sul tem a segunda maior população e a maior taxa de urbanização entre as 

regiões brasileiras, superando a taxa nacional.     
e) A modernização da agricultura, especialmente após 1980, provocou mudança na estrutura agrária aumentando a 

concentração fundiária.     



  
11. (Uece 2018)  Considerando dados e informações relativos ao sistema regional do Brasil, assinale a afirmação 
verdadeira.  
a) As dinâmicas espaciais das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil sintetizam tempos e espaços diferenciados: a 

primeira é marcada pela circulação fluvial e rodoviária que abre clareiras na floresta; e a segunda é definida pelo 
papel do moderno agronegócio.    

b) Na região Sudeste do país, dadas as características históricas e geográficas de seu desenvolvimento, a distribuição 
da população apresenta estrutura dispersa, sem efeito significativo de aglomeração demográfica nos maiores 
centros urbanos metropolitanos.    

c) A região Sul do Brasil corresponde ao núcleo original da industrialização, fenômeno que justifica estar nas capitais 
dessa região a maior centralidade exercida pelo mercado financeiro.    

d) Na região Nordeste do país, é flagrante a transformação causada pelo dinamismo econômico que fortaleceu as 
cidades médias em detrimento do tradicional papel central das metrópoles.    

  
12. (Unesp 2018)  Na década de 1960, Pedro Pinchas Geiger elaborou uma nova regionalização do espaço brasileiro, 
estabelecendo três grandes regiões – Centro-Sul, Nordeste e Amazônia – segundo critérios relacionados  
a) aos limites estaduais e às características morfoclimáticas.    
b) à formação socioespacial e aos limites estaduais.    
c) às características morfoclimáticas e aos aspectos socioeconômicos.    
d) aos aspectos socioeconômicos e às heranças do passado.    
e) às características naturais e à formação socioespacial.    
  
13. (Acafe 2018)  Como uma alternativa à divisão regional adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o geógrafo carioca Pedro Pinchas Geiger, na década de 1960, propôs uma regionalização que levava em 
consideração aspectos geoeconômicos. Assim, o território brasileiro poderia ser dividido em três grandes regiões 
geoeconômicas ou complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, como observado no mapa a seguir. 

 
Sobre os complexos regionais 
brasileiros é correto afirmar, 
exceto:  
a) O Centro-Sul corresponde à 
região geoeconômica mais 
antropizada, ou seja, com 
maior transformação causada 
pela ação humana, sobretudo 
por ser a região mais 
urbanizada, com maior 
produção industrial e com 
ocupação agropecuária mais 
intensiva do Brasil.     
b) O complexo regional do 
Nordeste é subdividido em 
quatro sub-regiões: Zona da 
Mata, Agreste, Sertão e Meio-
Norte, sendo que o Rio São 
Francisco corta três dessas 
sub-regiões.     
c) A maior parte dos fluxos de 
capitais, mercadorias, pessoas 
e informações no Brasil se 
concentra na Amazônia, graças 
à expansão da fronteira 
agrícola para essa região.     

d) Essa classificação regional não obedece necessariamente às divisas dos estados. Alguns estados, como Mato 
Grosso, Minas Gerais e Maranhão possuem seus territórios divididos entre regiões geoeconômicas diferentes.     

 



14. (Uefs 2018)  O arqueólogo e antropólogo baiano Altair Sales Barbosa há quase 50 anos estuda o papel desse 
bioma na regulação de grandes rios da América do Sul. Ele diz que a sua rápida destruição está golpeando um dos 
pilares do sistema: a gigantesca rede de raízes que atua como uma esponja, ajudando a recarregar os aquíferos que 
levam água a torneiras de todas as regiões do Brasil. Barbosa conta que a água que alimenta o São Francisco e as 
represas de São Paulo e Brasília vem de três grandes depósitos subterrâneos localizados nesse bioma: os aquíferos 
Guarani, Urucuia e Bambuí. 

(www.bbc.com, 27.03.2017. Adaptado.) 
 
O bioma abordado no excerto, importante para o equilíbrio hídrico brasileiro, é: 
a) a Mata Atlântica.    
b) a Caatinga.    

c) o Cerrado.    
d) a Amazônia.    

e) o Pampa.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES, 15 e 16:  
A(s) questão(ões) a seguir refere(m)-se ao mapa das unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul. 
 

 15. (Ufrgs 2018)  Os restos fossilizados de grandes 
répteis que viveram na era Mesozoica têm sido 
encontrados em rochas sedimentares que afloram 
no Rio Grande do Sul, apenas na região indicada 
pelo número  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    
  
16. (Ufrgs 2018)  Identifique, no mapa, as unidades 
geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que 
correspondem às características indicadas abaixo. 
 
(     ) Área de elevada altitude, originalmente 
recoberta por matas e campos onde, atualmente, 
predomina a agricultura. 
(     ) Área com topografia que decai para oeste em 
direção ao rio Uruguai. Apresenta coxilhas 
recobertas por campos e pastagens entremeados 
de matas galerias ao longo dos rios. 

(     ) Área caracterizada por baixas altitudes, formada de rochas sedimentares que compõem colinas, ora de topo 
plano, ora de topo arredondado. 

(     ) Área formada por rochas muito antigas, altamente falhadas e dobradas. Apresenta um relevo caracterizado 
pelos afloramentos rochosos e áreas de deposição mais rebaixadas. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
a) 4 – 1 – 3 – 5.    
b) 4 – 2 – 1 – 3.    

c) 4 – 5 – 3 – 1.    
d) 5 – 1 – 3 – 2.    

e) 5 – 2 – 4 – 3.    

  
17. (Enem 2017)  Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os 
solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e 
aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. 

HAESBAERT, R. “Gaúchos” e baianos no “novo” Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das 
identidades territoriais. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. (Org.). Brasil: questões atuais da 

reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
 
O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação: 
a) tropófila e clima tropical.    
b) xerófila e clima semiárido.    
c) hidrófila e clima equatorial.    

d) aciculifoliada e clima subtropical.    
e) semidecídua e clima tropical úmido.    



 18. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  Leia: 
 
“’O cerrado não revela seus mistérios à gente que não é cativa desse destinozinho de chão’, escreveu certa vez 
Guimarães Rosa, traduzindo desses segredos do cerrado [...] que podem ter valor científico, social e econômico, mas 
não estão mesmo expostos à vista.” 

ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. Laboratório a céu aberto.  
In: Pesquisa FAPESP, nº 208, junho de 2013. p. 40. 

 
 
Considerando o texto sobre o Cerrado, pode ser dito sobre esse bioma brasileiro que  
a) o valor econômico é duvidoso, pois se sua área e formação vegetal dominante são propícias para a exploração da 

pecuária, o mesmo não pode ser dito para a agricultura, que não vingará nesses solos pobres e secos.    
b) os segredos do Cerrado são mais força de expressão literária do que reais, pois estamos diante de um bioma 

marcado por certa homogeneidade biológica que se repete monotonamente por vastas extensões.     
c) trata-se de uma formação de dominância herbácea o que no passado a ligava ao risco da devastação pela pecuária 

excessiva, mas que atualmente está razoavelmente preservada pelo seu baixo uso econômico.    
d) essa é uma formação savânica, cuja marca é a presença dos três estratos vegetais (arbóreo, arbustivo e 

herbáceo), sem predomínio de nenhum deles, e também a presença de uma biodiversidade notável.     
  
19. (Mackenzie 2017)  O Pantanal Mato-grossense constitui-se como uma das mais importantes paisagens vegetais 
do mundo, entre outras razões, devido à sua biodiversidade e características únicas. Sendo assim, assinale a 
alternativa que indique corretamente uma característica desse ambiente.  
a) O Pantanal ocupa um vasto planalto cristalino de inundação com altitudes que podem variar entre 600 m  e 

900 m  na maior parte de sua área.    

b) Os índices de devastação do Pantanal estão entre os mais elevados do país, perdendo apenas para os da Floresta 
Amazônica, ambos superiores a 80%  de suas áreas de cobertura original.    

c) Os índices de pluviosidade são inferiores aos verificados na maior parte da região Centro-Oeste. As inundações 
periódicas justificam-se mais pela topografia da Bacia do rio Paraguai do que propriamente pelo volume das 
chuvas, concentradas no verão.    

d) A região do Pantanal tem sido amplamente explorada pelos cultivos de soja, trigo e pela criação intensiva de gado 
bovino. Devido às suas elevadas altitudes, grandes quantidades de agrotóxicos aplicados na região se deslocam 
para as áreas de chapadas do Cerrado Brasileiro.    

e) A conservação ambiental do Pantanal atende aos diferentes interesses dos governos do Brasil, Argentina, Paraguai 
e Uruguai, países que compartilham esse rico ecossistema. Contudo, a facilidade de acesso e de ocupação com 
atividades agropecuárias tradicionais tem contribuído para a degradação desse ambiente.    

  
20. (Unicamp 2017)   

Distribuição da população pelas regiões brasileiras (em porcentagem) 

Regiões / 

Anos 
1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Centro-Oeste 3,0  3,8  4,9  5,8  6,4  6,9  7,4  

Norte 3,9  4,1  4,4  5,6  7,0  7,6  8,3  

Sul 15,1 16,8  17,7  16,0  15,1 14,8  14,4  

Nordeste 34,6  31,6  30,3  29,2  28,8  28,1 27,8  

Sudeste 43,4  43,7  42,7  43,4  42,7  42,6  42,1 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Os sucessivos Censos Demográficos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) buscam conhecer a 
distribuição da população pelo território brasileiro, conhecimento relevante para os mais diversos tipos de 
planejamento. 



 
Considerando os dados da tabela acima, assinale a alternativa correta: 
  
a) As regiões Norte e Centro-Oeste foram as únicas com acréscimos contínuos na participação regional desde 1950, 

fenômeno associado aos fluxos migratórios nacionais incentivados por políticas governamentais de ocupação do 
território.     

b) A região Nordeste foi a única que apresentou redução contínua de participação regional, fenômeno associado às 
grandes secas do sertão, responsáveis pela migração da população para as outras regiões do país ao longo de todo 
o século XX.    

c) A região Sudeste tem maior participação regional na população do país, apresentando redução a partir de 1991, 
fenômeno associado ao decréscimo, em números absolutos, de sua população pela elevada queda da taxa de 
fecundidade.    

d) A região Sul apresentou acréscimo de participação regional até 1991, ocorrendo queda nas décadas seguintes, 
fenômeno associado ao regresso dos filhos de imigrantes europeus em busca de trabalho nos países de origem de 
seus pais.    

  
21. (Uerj 2017)   

 
 
O Índice de Progresso Social (IPS) varia de 0  a 100  e é calculado levando em consideração 36  indicadores. Entre 
eles estão acesso a esgoto sanitário e água canalizada, mobilidade, taxa de homicídios, incidência de dengue, 
mortalidade por tuberculose e HIV, homicídios de jovens negros e frequência no ensino superior. Não são levadas 
em conta variáveis econômicas, como renda. Segundo Sérgio Bessermann, presidente do Instituto Pereira Passos, o 
índice é uma ferramenta que ajuda a acompanhar as mudanças e a direcionar as políticas de governo. 

Adaptado de O Globo, 17/05/2016. 
 
A análise do mapa e dos dados aponta tanto para aspectos sociais que se modificaram quanto para aqueles que 
permaneceram, no que diz respeito a bairros e regiões do município do Rio de Janeiro. 
Um dos aspectos que explica a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progresso social é:  
 
a) redução da rede de saneamento básico    
b) desigualdade no acesso a vias de transporte    
c) redistribuição da força de segurança pública    
d) uniformização na oferta de assistência hospitalar    
  



22. (Ufrgs 2017)  Leia o segmento abaixo. 
 
Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional, agora localizado ao longo das rodovias e não 
mais ao longo da rede fluvial, e no crescimento demográfico, sobretudo urbano. Processou-se, na região, uma 
penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação da terra e, assim, foi marcado o processo 
de urbanização. Em vista disso, a Amazônia teve a maior taxa de crescimento urbano no país, nas últimas décadas. 
No censo de 2000, 70%  da população da região Norte estava localizado em núcleos urbanos, embora carentes dos 
serviços básicos. 

BECKER, B. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados,        ,     . p.   . 
 
Sobre a Região Amazônica, é correto afirmar que: 
a) o povoamento regional atual ocorre ao longo da rede fluvial, privilegiando os grandes rios amazônicos.    
b) a região tornou-se uma “floresta urbanizada”, pois a urbanização não se mede só pelo crescimento e surgimento 

de novas cidades.    
c) a urbanização está ligada diretamente à industrialização da região.    
d) a urbanização estancou o desmatamento, visto que poucas pessoas continuam morando em regiões rurais.    
e) ela é pouco integrada ao espaço brasileiro, e tem sua economia e ligação territorial voltadas para o exterior, 

devido às grandes distâncias em relação ao centro do país.    
  
23. (Enem PPL 2017)  A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a implantação 
de empresas transnacionais e nacionais que, beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se voltam especialmente 
para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do agro-hidronegócio caracteriza-se pelo 
cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente comprometimento da biodiversidade. 
 

Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado). 
 
As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência para a 
região a  
a) intensificação da participação no mercado global.    
b) ampliação do processo de redistribuição fundiária.    
c) valorização da diversidade biológica.    
d) implementação do cultivo orgânico.    
e) expansão da agricultura familiar.     
  
24. (Puccamp 2017)  Drummond é um dos maiores poetas brasileiros. Muitos de seus poemas falam de amor; outros 
são críticas sociais que permanecem atuais até hoje. Considere os primeiros versos do poema Hino Nacional: 
 
Precisamos descobrir o Brasil! 
Escondido atrás das florestas, 
com a água dos rios no meio, 
o Brasil está dormindo, coitado. 
Precisamos colonizar o Brasil. 

 
(Brejo das Almas, 1934) 

 
A citação de florestas e os rios no meio evoca o mais extenso domínio morfoclimático brasileiro: o Amazônico que 
apresenta, entre outras características,  
a) as extensas depressões que ocupam 2 3  da área total recortadas por rios e densa vegetação tropófita nas áreas 

de várzeas.     
b) a presença de planaltos cristalinos que sustentam densa vegetação tropófita adaptada ao clima com duas 

estações distintas.    
c) o predomínio de terras baixas recobertas de vegetação latifoliada e grandes extensões de solos de baixa 

fertilidade.    
d) o predomínio da planície fluvial onde ocorrem solos arenosos e pobres cobertos por vegetação perene e higrófita.    
e) a presença de planaltos sedimentares banhados por rios caudalosos e vegetação latifoliada que cobre solos de 

baixa fertilidade.     
  



25. (Enem (Libras) 2017)  No mês de fevereiro de 2015, foram detectados 42 quilômetros quadrados de 
desmatamento na Amazônia Legal. Isso representa um aumento de 282% em relação a fevereiro de 2014. O 
desmatamento acumulado no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 atingiu 1 702 quilômetros quadrados. 
Houve aumento de 215% do desmatamento em relação ao período anterior (agosto de 2013 a fevereiro de 2014). 
 

FONSECA, A.; SOUZA JR., C.; VERÍSSIMO, A. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fev. 2015). Belém: 
Imazon, 2015. 

 
 
O dano ambiental relatado deriva de ações que promovem o(a)  
a) instalação de projetos silvicultores.     
b) especialização da indústria regional.     
c) expansão de atividades exportadoras.    
d) fortalecimento da agricultura familiar.     
e) crescimento da integração lavoura-pecuária.     
  
26. (Fgvrj 2017)  Desmatamento na Floresta Amazônica aumenta mais de 400% 
 

 
Levantamento feito por uma ONG do Pará mostra que, no 

primeiro semestre de 2014, foram destruídos 22.898 km  

da floresta amazônica. Em junho, sumiram mais de 
2800 km  de verde. No período de chuvas na Amazônia, 

fica mais difícil monitorar o desmatamento. Mesmo com 
o céu encoberto por muitas nuvens, os satélites 
revelaram que, em novembro de 2014, a destruição da 
floresta aumentou em 427%  em relação a novembro de 
2013. 
 
 
 
 
 

Sobre as consequências do aumento do desmatamento na Amazônia, analise as afirmações a seguir. 
 
I. A retirada da floresta repercute na dinâmica atmosférica, uma vez que diminui a umidade da massa equatorial 

continental (mEc), responsável pelo verão úmido da maior parte do país. 
II. As queimadas devolvem à atmosfera o gás estufa 2(CO ),  que, ao longo do tempo, é capturado pela floresta por 

meio da fotossíntese. 
III. O desmatamento facilita a infiltração da água no solo, o que acelera a lixiviação e contribui para a decomposição 

da matéria orgânica depositada na superfície. 
 
Está correto o que se afirma em:  
a) II, apenas.    
b) I e II, apenas.    
c) I e III, apenas.    

d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    

  
27. (Fuvest 2017)  O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área devastada fica 
no estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos em unidades de 
conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas. 

Imazon. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal, 2016. Adaptado. 
 
Tal situação coloca em risco o compromisso firmado pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática (COP 21), ocorrida em 2015. O desmatamento na Amazônia tem raízes históricas ligadas a 
processos que ocorrem desde 1970. 
 



Com base nos dados e em seus conhecimentos, aponte a afirmação correta: 
  
a) O desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de conservação, que incluem florestas, parques nacionais e 

terras indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos da reforma agrária.    
b) As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme contingente 

populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que degradam a floresta.    
c) A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, a extração ilegal de madeira e a construção 

de rodovias estão entre as causas do desmatamento na Amazônia.     
d) A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada por países estrangeiros devido às exigências na 

COP 21, pois eles são os maiores beneficiários dos acordos da Conferência.     
e) Os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da floresta amazônica, com intensidade moderada e 

temporária, auxiliando a regularização fundiária.     
  
28. (Uece 2017)  Sobre as principais características que definem a geografia humana da região Nordeste do Brasil, é 
correto afirmar que  
a) tradicionalmente, inúmeras vantagens destacaram as cidades de Salvador, Recife e Fortaleza como capitais mais 

propícias à implantação de diversos investimentos, mas atualmente essas cidades perdem força no comando do 
crescimento econômico regional.    

b) como a região de povoamento mais antiga do território brasileiro e com porções regionais de clima semiárido que 
estão entre as mais habitadas do mundo, a ocupação do Nordeste organizou-se em benefício de uma burguesia 
industrial com forte expressão política, que estruturou o seu poder a partir da articulação com grupos comerciais.    

c) na esteira das transformações engendradas no Nordeste nas duas últimas décadas, tornou-se visível a expansão 
do agronegócio, cujos traços mais marcantes são a modernização tecnológica e a produção para a exportação de 
produtos como soja e frutas tropicais.    

d) a forma como a distribuição dos investimentos industriais se deu entre os estados do Nordeste nas últimas 
décadas privilegiou áreas e municípios do semiárido, distantes do litoral, evidenciando acentuada dispersão 
espacial dos empreendimentos.    

  
29. (Fuvest 2017)   

 
 
Em 1932, o Estado Brasileiro instalou campos de concentração de flagelados no Ceará, desde a região do Cariri até 
Fortaleza, destinados a isolar os retirantes que saíam do interior. No total, esses campos chegaram a concentrar 
mais de 73  mil pessoas vivendo sob condições precárias. 
 
Sobre o tema das secas no Nordeste, é correto afirmar que  
a) o chamado “Polígono das Secas”, abrangendo a Zona da Mata, desde a Bahia até o Maranhão, foi oficialmente 

demarcado nos anos 1930, no contexto da grande seca.    



b) grandes levas de retirantes flagelados do Ceará saíam do sertão e se direcionavam ao agreste nordestino, em 
busca de trabalho nos canaviais, ou às capitais do Sudeste, à procura de emprego no comércio.    

c) o projeto de transposição de águas do rio São Francisco, implantado na atualidade como medida de combate à 
seca, resultará em desassoreamento desse canal fluvial.    

d) a ocorrência de campos para flagelados explica-se pela ausência de políticas de combate às secas, implantadas 
apenas em 1960 pela Sudene – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.    

e) a explicação do fenômeno de migração para as cidades como decorrente da pobreza no sertão e exclusivamente 
relacionada à seca é insuficiente, pois omite a lógica da concentração fundiária e suas consequências.     

  
30. (Uece 2017)  Leia o texto que segue sobre a Transposição do Rio São Francisco. 
 
“De uma forma ou de outra, o projeto da transposição traz muitas esperanças para a população do semiárido 
nordestino. Sua efetividade, contudo, depende de outros projetos que garantam a sustentabilidade do rio e a 
qualidade da água. É preciso recuperar a ideia de que as cercas são um problema maior que a seca e que se rompam 
os domínios baseados na posse do território com água por meio de uma radical reforma agrária.” 
 

NORONHA, Gustavo. In: Carta Capital. Caderno de Economia. 16/03/2017. Disponível em 
https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/atransposicao-do-sao-francisco-nao-e-so-festa. 

 
Atente ao que se diz sobre o texto acima e assinale a afirmação verdadeira.  
a) O texto sugere que o maior desafio encontrado pela obra de integração de bacias, denominada “Transposição do 

Rio São Francisco”, é suprir a escassez de água para consumo humano no semiárido nordestino.    
b) Por não causar danos ambientais e sociais, o texto informa que o maior desafio da “Transposição do Rio São 

Francisco” é superar os entraves de natureza política no semiárido do Nordeste.    
c) Uma das interpretações que pode ser realizada do texto é que, no semiárido nordestino, o desemprego no meio 

rural, a escassez de alimentos, a baixa produtividade no campo, a dizimação dos rebanhos, a queda no nível 
socioeconômico e o êxodo da população local não dependem, exclusivamente, do abastecimento eficaz de água 
na região, mas também de fatores políticos, ambientais e fundiários.    

d) A discussão levantada pelo texto é de natureza técnica, e informa que se forem realizadas ações adequadas de 
armazenamento de água, construção de infraestrutura hídrica e gestão empresarial dos recursos hídricos, os 
problemas com a seca no semiárido nordestino serão resolvidos.    

  
31. (Unisc 2017) Ao longo do século XIX o Governo Imperial e, posteriormente, os Governos Provinciais, promoveram 
a vinda de imigrantes europeus para colonizarem o sul do Brasil (RS, SC e PR). Dentre os objetivos dessa iniciativa, 
destacam-se: 
 
I. Ocupar áreas de matas fomentando a instalação de pequenas propriedades rurais cm regime de trabalho familiar. 
II. Estimular o desenvolvimento do agronegócio e a exportação de commodities. 
III. Fomentar o branqueamento da população brasileira. 
IV. Substituir mão de obra escrava nas fazendas do café em São Paulo. 
V. Garantir as fronteiras e assegurar a posse efetiva do território no sul do país. 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) Somente a afirmativa II está correta.    
b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.    
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.    

d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.    

  
32. (Puccamp 2016)  José Lins do Rego foi autor de importantes obras literárias que têm como palco o Nordeste 
brasileiro. Um de seus mais importantes romances é Menino de Engenho do qual foi retirado o seguinte trecho: 
 
Lá um dia, para as cordas das nascentes do Paraíba, via-se, quase rente do horizonte, um abrir longínquo e espaçado 
de relâmpago: era inverno na certa no alto sertão. As experiências confirmavam que com duas semanas de inverno o 
Paraíba apontaria na várzea com a sua primeira cabeça-d’água. O rio no verão ficava seco de se atravessar a pé 
enxuto. Apenas, aqui e ali, pelo seu leito, formavam-se grandes poços, que venciam a estiagem. Nestes pequenos 
açudes se pescava, lavavam-se os cavalos, tomava-se banho. 
 

(Menino do Engenho. 77 Ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 2000, p. 54) 



O fato de o leito do rio ficar praticamente seco no verão é típico da hidrografia de áreas do Sertão nordestino, que 
apresentam como uma de suas importantes características  
a) a reduzida pluviosidade, provocada por múltiplos fatores, entre eles a dinâmica atmosférica que limita a ação de 

massas úmidas.    
b) o inverno semelhante ao encontrado no clima subtropical do sul do Brasil: redução das temperaturas devido à 

presença da massa polar.    
c) o verão pouco chuvoso com elevadas temperaturas que se assemelham às condições do verão da porção centro-

sul do Brasil.    
d) a fraca pluviosidade provocada pelas condições de relevo pouco acidentado e com baixas altitudes, que impedem 

a formação de chuvas orográficas.    
e) a reduzida atuação de massas de ar, como a tropical continental e a polar atlântica, ambas portadoras de elevado 

grau de umidade.    
  
33. (Unisc 2016)  Conforme o Relatório Nacional das Águas (2013), o Brasil apresenta uma situação confortável em 
termos globais quanto aos recursos hídricos. A disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores 
totalizados para o país, indica uma situação satisfatória, quando comparada aos valores dos demais países 
informados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma 
distribuição espacial desigual dos recursos hídricos no território brasileiro, entre outras questões que preocupam a 
gestão dos recursos hídricos. Para responder a questão abaixo considere o assunto águas continentais do Brasil. 
 
I. Cerca de 80%  da disponibilidade hídrica estão concentrados na região hidrográfica Amazônica, onde se encontra 

o menor contingente populacional e valores reduzidos de demandas de consumo. 
II. O regime de um rio está relacionado à variação do nível de suas águas. Os rios brasileiros possuem regime pluvial, 

isto é, são alimentados pelas chuvas. Apresentam cheias e vazantes de acordo com as regiões climáticas em que 
estão situados. 

III. O projeto de transposição do Rio São Francisco é um tema bastante polêmico, pois engloba a suposta tentativa 
de solucionar um problema que há muito afeta as populações do cerrado brasileiro. Trata-se de um projeto 
delicado do ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua 
extensão e importância na manutenção da biodiversidade, quanto pela sua utilização em transportes e 
abastecimento. 

IV. A maioria dos rios que formam a Bacia do Paraná apresentam algum comprometimento na qualidade das águas, 
além disso, a demanda hídrica é maior que a oferta de água. Ocorre também o excesso de poluição industrial e 
residencial, sendo adequado que se invista em mecanismos de reciclagem e reutilização de água utilizada pelas 
indústrias, bem como implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgotos. 

V. O ciclo hidrológico, em condições naturais, pode ser considerado um sistema em equilíbrio, porém, com a 
crescente urbanização das bacias hidrográficas percebem-se alterações que promovem modificações na dinâmica 
do ciclo da água. Em áreas urbanizadas, fatores como a impermeabilização do solo, a canalização de cursos 
fluviais e a remoção da vegetação, desencadeiam ou agravam os processos de erosão e de inundações, pondo em 
risco o balanço hídrico. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.    
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.    
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.    
e) Todas as afirmativas estão corretas.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. (Unesp 2016)   

 
 
A síntese dos dados apresentados pelo gráfico permite afirmar que:  
a) o índice de esgoto a céu aberto na região Sudeste, em contraste com os resultados superiores a 70%  de 

atendimento em identificação do logradouro, iluminação, pavimentação, arborização, bueiros e depósitos de lixo, 
indica grandes disparidades socioeconômicas entre seus habitantes.    

b) os menores índices nacionais em calçada e rampas na região Sul, contrastantes com os maiores parâmetros em 
iluminação, pavimentação, arborização e esgoto a céu aberto, expressam as piores condições de vida para 
pedestres e deficientes físicos.    

c) mesmo apresentando os menores índices nacionais para a identificação do logradouro, iluminação, pavimentação, 
arborização, bueiros e depósitos de lixo, a região Norte não enfrenta deficiências em saneamento básico e na 
circulação de pedestres.    

d) ainda que tenha apresentado os maiores índices nacionais em identificação do logradouro, iluminação, 
pavimentação, arborização, bueiros e depósitos de lixo, a região Nordeste enfrenta problemas com 
infraestruturas básicas em tratamento de esgoto e vias adaptadas a deficientes físicos.    

e) os resultados encontrados na região Centro-Oeste para os índices de esgoto a céu aberto, meio-fio, calçada e 
rampas são acompanhados pelos menores percentuais nacionais na identificação do logradouro, iluminação e 
pavimentação, fundamentais para garantir melhores condições de vida.    

  
35. (Fgv 2016)  Em um debate sobre a expansão do agronegócio na Região Centro-Oeste, um agricultor afirmou:  
 
– Eu não compro terra; eu compro clima! 
 
Considerando-se a frase em destaque, é correto afirmar que o agricultor  
a) depende de condições estáveis, como a qualidade dos solos, mas não tem como interferir nas condições 

ambientais constantes, como a chuva e a temperatura.    
b) pode atuar sobre os fatores que definem as condições climáticas, como por exemplo, alterar os efeitos da 

latitude, mas não tem como modificar as propriedades dos solos.    
c) pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, mas é dependente das 

condições climáticas, como, por exemplo, do regime de chuvas.    
d) não tem como mudar a influência do relevo e do solo sobre a atividade agrícola, mas pode alterar a influência da 

altitude sobre o ciclo de crescimento das plantas.    
e) pode interferir nas condições naturais, tanto adequando o clima às necessidades do cultivo quanto ajustando a 

fertilidade do solo às exigências de nutrientes da planta.    
  
 



36. (Enem PPL 2016)   

 
 
A análise da imagem remete a uma estratégia que pressupõe o(a)  
a) preocupação governamental com a entrada de imigrantes no país.    
b) determinação do governo em impedir a expansão de países vizinhos.    
c) utilização de tecnologias no processo de territorialização do espaço brasileiro.    
d) decisão do governo em proteger as áreas de construção de hidrelétricas no Brasil.    
e) direcionamento dos investimentos militares para a proteção de recursos biogenéticos.    
  
37. (Ufpa 2016)  Amazônia legal é composta por oito estados (Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, 
Mato Grosso e Tocantins) e parte do estado do Maranhão, os quais totalizam cerca de vinte milhões de habitantes 
com um perfil progressivamente urbano (60%  da população da Amazônia legal), caracterizado por um crescimento 

vegetativo de sua população e no qual as migrações são intrarregionais, flutuando de zonas rurais para as urbanas e 
rural-rural, sendo este último uma resposta à conversão de novas áreas para pastagem e grãos, como, por exemplo, 
Rondônia-Roraima e Rondônia-Amazonas. 

 
FERREIRA, M. et SALATI. Forças de transformação do ecossistema amazônico. Estudos Avançados 19 (54), 2005, p. 

27. Adaptado. 
De acordo com o texto, a referida área representa:  
a) território dinâmico sob o aspecto social e econômico.    
b) ambiente para exploração irrestrita dos recursos naturais.    
c) região com elevada suscetibilidade aos eventos extremos.    
d) conjunto de estados que optaram pelo desenvolvimento sustentável.    
e) espaço de fragmentação e isolamento territorial quanto às demandas mercado nacional.    
  
38. (Unesp 2016)  Caracteriza-se como o maior vetor de ocupação territorial no Brasil a partir de meados do século 
XIX, sendo explicativa da gênese da concentração produtiva e populacional ainda existente na atual conformação do 
território nacional. Estabeleceu-se no vale do Rio Paraíba, avançando por décadas sobre áreas de floresta Atlântica. 
Cabe assinalar que tal avanço ocasionou um surto urbanizador na região Sudeste do Brasil, no qual as ferrovias 
ganharam peso fundamental como agente modernizador e indutor da ocupação de novas áreas. 

(Antonio C. R. Moraes. Geografia histórica do Brasil, 2011. Adaptado.) 
 
A atividade econômica associada à formação territorial do Brasil a qual o excerto se refere é  
a) a industrialização.    
b) a cafeicultura.    

c) a mineração.    
d) a pecuária.    

e) a silvicultura.    



 39. (Uerj 2016)   

 
 
A Rio-Niterói começou a ser erguida em dezembro de 1968, nove dias antes da edição do AI-5, e só foi concluída no 
dia 4 de março de 1974. No começo, a Ponte era uma via de 13,2 quilômetros, construída pelos militares para ligar 
dois trechos da BR-101. No primeiro ano, atingiu a marca de 20 mil veículos por dia. Hoje, quando o movimento 
diário já ultrapassa os 150 mil veículos, seus operadores preferem vê-la como uma grande rua unindo duas cidades. 
Talvez seja essa a mesma impressão dos usuários, que, nos horários de pico, levam quase o mesmo tempo para 
atravessá-la que seus antepassados que usavam barcaças. 

Adaptado de infograficos.oglobo.globo.com, 2014. 
 
Por sua história e seus usos atuais, a Ponte Rio-Niterói sinaliza algumas das mudanças que afetaram a sociedade 
brasileira a partir da década de 1960. 
A principal função da Ponte no momento de sua inauguração e uma problemática que ela evidencia hoje, 
respectivamente, são:  
a) favorecer o progresso industrial – incremento da poluição urbana    
b) possibilitar a conexão de rodovias – saturação de fluxos intermunicipais    
c) promover a substituição de vias ferroviárias – deterioração das zonas portuárias    
d) garantir a nacionalização do transporte público – privatização da administração das rotas    
 
40. (Fuvest 2016)  Observe o mapa. 
 

 
Identifique a alternativa que completa corretamente a 
legenda do mapa. 
 

 1 2 3 

a) 
Histórico-

cultural 
Ecoturismo Hidromineral 

b) Ecoturismo 
Histórico-

cultural 
Hidromineral 

c) Hidromineral Ecoturismo 
Histórico-

cultural 

d) Ecoturismo Hidromineral 
Histórico-

cultural 

e) Hidromineral 
Histórico-

cultural 
Ecoturismo 



41. (Mackenzie 2003)  O projeto foi concebido no âmbito da geopolítica brasileira, com o objetivo de implementar 

uma política especial do Estado para proteger as fronteiras setentrionais do país. Visa combater o contrabando de 

metais preciosos, conter conflitos entre garimpeiros (muitos deles com países vizinhos como a Venezuela), entre 

fazendeiros e indígenas e dar apoio às comunidades locais e tribos indígenas, como os Ianomamis. 

Trata-se do:  

a)  Projeto Radam.    
b)  Projeto Sivam.    

c)  Projeto Trombetas.    
d)  Projeto Calha Norte.    

e)  Projeto Carajás.    

  
42. (Ufrrj 2003)  Uma sub-região do Nordeste apresenta uma zona de transição entre o litoral, Zona da Mata (úmido) 

e o Sertão (semiárido). É uma faixa de região de clima semi-úmido que pratica a policultura em minifúndios e atrai 

população aumentando a densidade demográfica. Dentro deste contexto cresceram cidades como: Campina Grande, 

Caruaru, Garanhuns, que funcionam como autênticas capitais regionais dessa zona. 

Trata-se de uma sub-região do Nordeste conhecida como:  

a) Zona dos Cocais.    
b) Agreste.    

c) Caatinga.    
d) Juazeiro.    

e) Palmares.    

  
43. (Ufpe 2003)  "Região Atrasada, Vazio Demográfico, Reserva de Recursos, Futuro do Brasil, Natureza Pujante, 

Reserva Ecológica do Planeta são algumas das imagens através das quais a Amazônia vem sendo designada e que, de 

certa forma, condiciona o seu presente e seu futuro." (GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Da Amazônia, de soberania 

e de democracia) 

Sobre esse assunto referido pelo autor, podemos afirmar que: 

  

(     )  a Amazônia é uma região atrasada porque se encontra muito afastada do Sudeste brasileiro e tem baixa 
densidade demográfica.   

(     )  a Amazônia, especialmente com a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, vem sofrendo um 
processo de transformações na organização do espaço geográfico.   

(     )  porções do território amazônico foram incorporadas à divisão internacional do trabalho como exportadora de 
matérias-primas.   

(     )  a maior parte dos rios da Bacia Amazônica tem regime fluvial do tipo subtropical, mas se presta 
consideravelmente à navegação.   

(     )  durante muitos anos, a Amazônia se organizou em torno dos rios, sob a hegemonia do capital comercial.   
  
44. (Fuvest 2003)  Quando o nível do mar recuou e permaneceu por alguns milênios a uma centena de metros mais 

baixo do que atualmente, o clima regional em seu conjunto era menos quente e muito mais seco (...). Havendo muito 

menos precipitações, os rios eram bem menos volumosos (...). Pelo oposto, durante a ascensão do nível do mar (...), 

processou-se uma retropicalização generalizada da região, com aumento de calor e, sobretudo, dos níveis de 

pluviosidade e umidade do ar. Mais chuvas e teor de umidade (...) provocaram a reexpansão florestal. 

Fonte: Ab'Saber, 1996. 

 

O texto acima descreve o processo de uma região natural brasileira. Identifique-a corretamente, relacionando-a ao 

processo. 

  
   



Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
O tratamento de esgoto tem a finalidade de reduzir a poluição nas coleções de águas continentais e marinhas da 
baía de Guanabara. Os agentes poluidores naturais e artificiais são removidos do esgoto nas estações de tratamento. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
A alternativa [B] é correta porque o tratamento de esgoto reduz significativamente a descarga de substancias e 
detritos nos cursos de água. As alternativas incorretas são: [A], porque o maior número de estações encontra-se a 
oeste da Baía de Guanabara; [C], porque as ETEs são responsáveis também pelo tratamento de materiais de nível 
primário; [D], porque a eutrofização é causada pelo despejo de substancias e não materiais sólidos; [E], porque o 
tratamento de esgoto concentra-se na eliminação de substâncias e dejetos.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
A segunda forma de regionalização é a divisão regional do IBGE, criada em 1969. Esta divisão utiliza critérios físicos e 
socioeconômicos, dividindo o Brasil em 5 regiões com o agrupamento de estados. A divisão utiliza fronteiras 
estaduais ao traçar as divisas entre as regiões, portanto, é adequada para fins administrativos e divulgação de dados 
estatísticos sobre o país.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque o mapa representado é a divisão proposta por Milton Santos destacando a 
região concentrada que corresponde a maior parte dos elementos que compõe o meio técnico-científico 
informacional, como tecnologia, ciência e informação. 
As alternativas incorretas são: [B], porque a região concentrada agrega decisões econômico-financeiras do país; [C], 
porque o centro-oeste apresenta grande produção agropecuária modernizada; [D], porque não há utilização de 
recursos tecnológicos de ponta.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
Os itens incorretos são: 
[III] a balança comercial da Zona Franca de Manaus é negativa, uma vez que a maioria dos componentes dos 

produtos fabricados pela indústria eletrônica são importados e com incentivos fiscais; a maioria dos produtos 
destina-se ao mercado interno brasileiro. 

[IV] com a adoção do neoliberalismo na década de 1990, facilitando importações de produtos industrializados, a 
Zona Franca de Manaus teve impacto negativo em decorrência da maior competição com importados no mercado 
interno.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
A bioma Amazônia sofreu em desmatamento de cerca de 20% em relação a sua área original. As principais causas 
são o avanço do agronegócio (pecuária bovina e soja), a agricultura de subsistência, a mineração, a exploração ilegal 
de madeira e a construção de novas hidrelétricas como Belo Monte (rio Xingu, PA). A principal área devastada é o 
Arco de Desflorestamento formado pela borda leste e sul da floresta, em estados como PA, MT e RO, onde ocorre o 
avanço dos processos de ocupação, por vezes, desordenados. A grilagem de terras devolutas é um dos problemas 
mais graves, isto é, o roubo de terras públicas através de títulos falsos de propriedade que estimulam a especulação 
fundiária e o avanço da fronteira agrícola.   
 
Resposta da questão 6: 



 [D] 
 
No século XX, o Brasil atravessou um processo de industrialização que articulou as economias das diversas regiões, 
pois antes vigorada uma economia em “arquipélagos” que produziam diretamente para mercados externos. 
Entretanto, o Sudeste tornou-se a região mais desenvolvida e industrializada em decorrência da intervenção do 
Estado (estatais e infraestrutura) e dos investimentos privados. Assim, a desigualdade regional sempre foi um tema 
bastante debatido e com contestação das regiões menos desenvolvidas como o Nordeste. Em resposta, foram 
criadas agências de desenvolvimento como a Sudene (Nordeste) e a Sudam (Amazônia). Nas últimas décadas, a 
desigualdade regional sofreu uma diminuição com o crescimento do agronegócio no Centro-Oeste e industrialização 
de parte do Nordeste.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
Os itens incorretos são: 
[I] a industrialização do Nordeste a partir da década de 1990 aconteceu com incentivos fiscais estaduais e 

principalmente para a indústria de bens de consumo não duráveis e duráveis como confecções, calçados e 
automóveis. 

[IV] embora o governo federal tenha empreendido reforma agrária no Nordeste, foi insuficiente para mudar a 
realidade da secular concentração fundiária na região, assim, no Sertão semiárido, ainda predominam grandes 
propriedades quanto a área ocupada.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
A sequência é F, V, V, V. A primeira afirmação é falsa, uma vez que o Nordeste apresenta paisagens naturais e 
culturais muito diversificadas, a exemplo da divisão da região em 5 sub-regiões: Zona da Mata (clima tropical 
litorâneo, mata atlântica, latifúndios monocultores e grandes centros urbano-industriais), Agreste (clima tropical, 
vegetação de transição e minifúndios policultores), Sertão (clima semiárido, caatinga, latifúndios com agropecuária 
extensiva e agricultura irrigada), Meio Norte (clima tropical, mata de cocais e agropecuária) e Mapitoba (clima 
tropical, cerrado, imigração sulista e agronegócio).   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque o mapa indica a porcentagem de pessoas que trabalham no município do Rio 
de Janeiro e, portanto, os moradores da Baixada Fluminense (Itaguí até Campos dos Goytacazes) caracterizam a 
migração pendular com grande fluxo e pressão sobre os meios de transporte. As alternativas incorretas são: [A], 
porque o sistema de transporte é operado basicamente por ônibus e trem; [B] e [C], porque há dependência dos 
empregos no Rio de Janeiro; [E], porque o perfil é urbano e não rural.   
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
Nas últimas décadas, observa-se um processo de modernização da agropecuária brasileira, a exemplo do uso de 
máquinas agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, biotecnologia e irrigação. A Região Sul atravessou mecanização 
agrícola em algumas áreas como o norte do Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul, o que eliminou empregos no 
campo. Muitas pequenas propriedades foram absorvidas por médios e grandes proprietários, aumentando a 
concentração fundiária. De forma concomitante, aumentaram os fluxos migratórios de gaúchos e paranaenses em 
direção ao Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste em busca de terras baratas e estimulados pelo avanço da 
fronteira agrícola, aí o avanço do agronegócio nestas regiões, a exemplo das exportações de soja.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 
Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a intensificação do processo de ocupação, colonização e implantação de 
atividades econômicas aconteceu nas últimas décadas. Destaca-se a chegada de imigrantes nordestinos e sulistas, a 



construção da nova capital (Brasília, DF), a implantação de rodovias, algumas hidrovias e algumas ferrovias, bem 
como o avanço da fronteira agrícola sobre o Cerrado e a Amazônia. O agronegócio exportador teve grande 
crescimento em estados como MT, MS, GO e RO com destaque para a produção de soja, algodão e carne bovina. No 
Norte, além da agropecuária, destacam-se empreendimentos de mineração como Carajás (PA) e novas hidrelétricas 
como Belo Monte (rio Xingu, PA).   
 
Resposta da questão 12: 
 [E] 
 
A divisão regional em Complexos Regionais Geoeconômicos elaborada pelo geógrafo Pedro Geiger utiliza 
principalmente critérios históricos e socioeconômicos na análise das disparidades regionais. Os aspectos naturais são 
secundários. O país é dividido em 3 complexos regionais, o Centro-Sul (região mais populosa e com economia mais 
desenvolvida: indústria, agronegócio, setor terciário e infraestrutura), o Nordeste (região periférica de ocupação 
mais antiga com desenvolvimento industrial e agropecuário pontual e de emigração) e a Amazônia (região periférica 
de ocupação histórica mais recente e fronteira da exploração de recursos naturais e da agropecuária).   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
No Brasil, a maior concentração dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações ocorre no Complexo 
Regional do Centro-Sul, visto que é a mais populosa, industrializada, com agronegócio mais modernizado, com 
melhor infraestrutura e com setor terciário (comércio, serviços e sistema financeiro) mais diversificado.   
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque no solo oligotrófico do cerrado, o sistema radicular das plantas retém água 
além de vertê-la para os lençóis freáticos e, portanto, a depauperação da vegetação levaria à redução do nível 
freático das águas subterrâneas. As alternativas seguintes são incorretas porque não correspondem às 
características do texto.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
As unidades geológicas 3 e 4 apresentam rochas da Era Mesozoica. A unidade 4 apresenta vastas coberturas de 
basalto (rocha magmática extrusiva) devido a intenso vulcanismo. A unidade 3 apresenta a exposição de rochas 
sedimentares como o arenito que concentram fósseis de plantas e animais como os dinossauros. Na superfície, a 
unidade 3 corresponde a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense ou Depressão Central.   
 
Resposta da questão 16: 
 [C] 
 
Quanto as unidades geomorfológicas (relevo) e suas características: 
[4] Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná (porção norte) ou Planalto Meridional. Apresenta maior altitude no 

território gaúcho, rochas magmáticas extrusivas como o basalto (com manchas de terra roxa) e rochas 
sedimentares, superfície com colinas, bordas em cuestas e cânions, temperaturas mais baixas, ecossistemas 
originais de Mata de Araucária e Campos de Altitude e com dominância de agricultura na atualidade (uva, soja, 
trigo etc.); 

[5] Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná (porção sudoeste). Apresenta as menores altitudes e superfícies com 
colinas denominadas de coxilhas, com bioma Pampa original e amplas áreas com pecuária bovina e ovina, 
agricultura e silvicultura; 

[3] Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense com embasamento sedimentar e superfícies com colinas de baixa 
altitude e matas subtropicais; 

[1] Planalto Sul-Rio-Grandense com estrutura geológica cristalina/Escudo Cristalino com colinas, morros e serras 
repletos de falhamentos e dobramentos antigos. A vegetação é dominada pelo bioma Pampa e trechos de matas 
subtropicais.   
 



Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque a descrição da paisagem resume as características do cerrado associado ao 
clima tropical semiúmido com verões e invernos quentes e chuvas concentradas no verão condicionando, dessa 
forma, a tropofilia da vegetação que se adapta à intermitência da pluviosidade. As alternativas incorretas são: [B], 
porque clima semiárido e vegetação xerófila são características da caatinga; [C], porque clima equatorial e vegetação 
hidrófila são características da floresta Amazônica; [D], porque clima subtropical e vegetação aciculifoliada são 
características da Mata de Araucária; [E], porque clima tropical úmido e vegetação semidecídua são características 
da Mata Atlântica.   
 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque o Cerrado é classificado como uma formação complexa, haja vista apresentar 
árvores tortuosas entremeadas com arbustos e gramíneas.  
 
As alternativas incorretas são:  
 
[A] embora os solos do Cerrado sejam ácidos, o uso de técnicas como a calagem (adição de calcário), o habilita à 

grande produção agrícola;  
[B] a paisagem do Cerrado é dotada de forte biodiversidade que imprime uma aparência heterogênea na paisagem;  
[C] o Cerrado é uma formação complexa.   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
O Pantanal (oeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso) é uma planície com predomina do processo de 
sedimentação fluvial e lacustre. A planície é drenada pela bacia hidrográfica do rio Paraguai com inúmeros rios e 
lagoas rasas. A região apresenta clima tropical (quente, verão chuvoso e inverno seco) e vegetação complexa 
(plantas do Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e hidrófilas). A fauna é rica em aves aquáticas, peixes (ictiofauna) 
répteis e mamíferos. Cerca de 15% da vegetação foi devastada devido a agropecuária e exploração de madeira.   
 
Resposta da questão 20: 
 [A] 
 
O Norte e o Centro-Oeste dão regiões com saldo migratório positivo recebendo imigrantes principalmente do 
Nordeste e do Sul do país. A migração está associada aos estímulos do Estado através de projetos de colonização e 
reforma agrária (INCRA), ação de organismos que induzem atividades econômicas como a SUDAM, baixo valor das 
terras e expansão da fronteira agrícola, a exemplo da pecuária bovina, soja, algodão para exportação.   
 
Resposta da questão 21: 
 [B] 
 
Os bairros e regiões do Rio de Janeiro com os piores índices de progresso social apresentam múltiplas carências 
quanto aos serviços sociais e infraestrutura urbana. Entre os principais problemas, destaca-se a precariedade do 
transporte coletivo que dificulta a mobilidade urbana.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
Na Amazônia, o processo de urbanização foi acelerado como no restante do país e está associado ao êxodo rural 
vinculado à má distribuição de terras e conflitos fundiários. A expansão do terciário (comércio, serviços e bancos) e 
secundário são fatores relevantes que variam conforme o estado amazônico. A atração vinculada à indústria é 
relevante no Amazonas em decorrência da presença da Zona Franca de Manaus.   
 
Resposta da questão 23: 



 [A] 
 
No Nordeste, aconteceu grande avanço do agronegócio e agro-hidronegócio nas últimas décadas. São exemplos, a 
fruticultura irrigada e vinicultura no médio São Francisco (PE e BA), soja (região MAPITOBA) e carcinicultura (criação 
de camarão em cativeiro no CE, RN e BA). O avanço destas atividades é, em parte, explicado pelo crescimento da 
demanda do mercado interno brasileiro e externo através da intensificação das exportações de commodities e 
outras matérias primas para países desenvolvidos e emergentes.   
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque o domínio Amazônico caracteriza-se por apresentar terras baixas recobertas 
pela floresta latifoliada e submetidas ao clima equatorial cujas chuvas abundantes são responsáveis pela lixiviação e 
empobrecimento do solo. As alternativas incorretas são: [A], porque o domínio é predominantemente de planície 
recoberta por vegetação higrófila; [B], porque a alternativa descreve o domínio do Cerrado; [D], porque os solos 
arenosos e pobres caracterizam o domínio da Caatinga; [E], porque no domínio Amazônico ocorre a presença de 
planícies.   
 
Resposta da questão 25: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque o desmatamento na Amazônia tem sido causado pelo avanço do agronegócio 
sobre o bioma. As alternativas incorretas são: [A], porque a silvicultura estimula a preservação florestal; [B], porque 
a produção industrial é inexpressiva no contexto econômico da região; [D], porque o desmatamento é causado pelo 
agronegócio; [E], porque o desmatamento resulta da expansão da produção e não a alteração da prática econômica.   
 
Resposta da questão 26: 
 [B] 
 
As afirmativas corretas são: [I], porque a mEc,embora seja continental, é úmida em razão da forte evapotranspiração 
da vegetação em seu local de origem e, portanto, a retirada da vegetação altera suas características e a dinâmica 
climática do país; e [II], porque a captura de carbono é feita dentre outros elementos, pela fotossíntese da 
vegetação. A afirmativa [III] é incorreta porque a lixiviação empobrece o solo, sendo responsável pela percolação dos 
nutrientes para horizontes mais profundos.   
 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
A afirmativa [C] está correta porque o avanço do grande capital na ocupação da última fronteira agrícola do país 
intensificou e agravou o processo de desmatamento em razão da ação ilegal das madeireiras, grilagem de terras, 
projetos minerais, expansão da agropecuária e construção de rodovias. As afirmativas incorretas são: [A], porque o 
espaço produtivo criado pelo desmatamento é ocupado pelas grandes propriedades; [B], porque não são as regiões 
metropolitanas que degradam a floresta; [D], porque o monitoramento é feito pelo governo federal e organizações 
não governamentais; [E], porque os projetos de infraestrutura causam forte degradação e abrem espaço para as 
grandes propriedades.   
 
Resposta da questão 28: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é correta porque tem ocorrido o avanço do agronegócio sobre a região, a exemplo da área 
conhecida como MATOPIBA (MA, TO, PI, BA), além do crescimento do polo fruticultor exportador. As alternativas 
incorretas são: [A], porque as cidades citadas, metrópoles regionais do nordeste, ainda exercem polarização na 
região; [B], porque o semiárido tem baixo povoamento e o poder é exercido pela oligarquia rural; [D], porque os 
investimentos privilegiaram as capitais litorâneas.   
 
Resposta da questão 29: 
 [E] 



 
A afirmativa [E] está correta porque a estagnação econômica da região e consequente migração da população para 
as cidades são fortemente embasadas pela permanência de estruturas governamentais patriarcais aliadas à 
concentração fundiária. As afirmativas incorretas são: [A], porque o Polígono das Secas abrange áreas do sertão e foi 
oficialmente demarcado em 1946; [B], porque os retirantes se dirigiam à Zona da Mata; [C], porque a transposição 
desvia parte das águas do São Francisco para áreas do sertão; [D], porque as políticas de combate às secas se iniciam 
com a criação do Polígono das Secas em 1946.   
 
Resposta da questão 30: 
 [C] 
 
Os problemas do Sertão semiárido brasileiro como a pobreza mais acentuada e emigração estão historicamente 
ligados a condicionantes socioeconômicos e políticos como a desigualdade social extrema e a má distribuição de 
terras. A seca é um fator agravante, porém não determinante. Assim, apenas a maior oferta de água através da 
Transposição do São Francisco não resolve os problemas, visto que é preciso que a água chegue a quem precisa, isto 
é, principalmente as populações mais pobres através do abastecimento humano, reforma agrária com agricultura 
irrigada e maiores oportunidades de emprego.   
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 
O item incorreto é o [IV], São Paulo localiza-se na atual região Sudeste, portanto, não integra as províncias citadas no 
enunciado (RS, SC e PR). A região Sul não tinha produção de café com mão de obra escrava.   
 
Resposta da questão 32: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], a intermitência do rio resulta da escassez de chuvas, típica do 
clima semiárido do sertão nordestino. Estão incorretas as alternativas: [B], porque o inverno do clima semiárido é 
marcado por elevadas temperaturas, ao contrário do clima subtropical cujas médias térmicas são amenas; [C], 
porque o verão do centro-sul do Brasil se caracteriza por elevada pluviosidade; [D], porque os planaltos e chapadas 
resultam na formação de chuvas orográficas cuja umidade fica retida no litoral em razão da presença de chapadas e 
planaltos na costa; [E], porque a área é influenciada por massas úmidas, contudo, a presença dos ventos alísios e das 
chapadas litorâneas reduz sua atuação.   
 
Resposta da questão 33: 
 [A] 
 
O item [III] está incorreto. As obras de Transposição do rio São Francisco estão sendo desenvolvidas no Sertão do 
Nordeste, inserido no domínio das depressões cristalinas com inselbergs, clima semiárido e vegetação xerófila de 
Caatinga.   
 
Resposta da questão 34: 
 [A] 
 
A região Sudeste é a mais rica, industrializada e urbanizada do Brasil, porém apresenta muitas disparidades regionais 
e sociais internas. No quesito saneamento básico, grande parte dos domicílios não tem acesso a rede coletora do 
esgoto, fator que leva à proliferação de doenças.   
 
Resposta da questão 35: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque a afirmação do agricultor remete ao fato de que fatores climáticos, ao contrário 
dos edafológicos, não são passíveis de serem controlados com tecnologia e, por isso, é necessário que os produtores 
agrícolas busquem áreas com condições climáticas mais favoráveis. As alternativas incorretas são: [A] e [D], porque o 
agricultor pode alterar a qualidade do solo; [B] e [E], porque o agricultor não pode alterar as condições climáticas.   
 



Resposta da questão 36: 
 [C] 
 
Na década de 1990, foi implantado o SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) utilizando tecnologias como 
radares sofisticados e aviões para o monitoramento do espaço aéreo da Amazônia. O objetivo era melhorar a defesa 
do país, principalmente numa região vulnerável e estratégica devido a sua alta biodiversidade, abundantes recursos 
hídricos e riqueza em recursos minerais.   
 
Resposta da questão 37: 
 [A] 
 
O texto apresenta informações demográficas, sociais e econômicas da Amazônia Legal, área de influência da SUDAM 
(Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia). O avanço da agropecuária, mineração, transportes e 
migrações estão entre os fatores de desmatamento do ecossistema amazônico.   
 
Resposta da questão 38: 
 [B] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [B], a partir do segundo meado do século XIX a produção cafeeira no 
Vale do Paraíba resulta na transformação do espaço econômico e social, cujos benefícios serão posteriormente 
usados para o embasamento da produção industrial. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a industrialização 
foi um processo que se seguiu à cafeicultura; [C], porque a mineração destacou-se no século XVIII no interior do 
território; [D] e [E], porque não correspondem à atividades de destaque na região do século XIX.   
 
Resposta da questão 39: 
 [B] 
 
A principal função da ponte é a integração e uma problemática é a saturação da mobilidade intermunicipal, 
característica indicada na analogia feita entre o tempo de deslocamento atual e dos antepassados. Estão incorretas 
as alternativas: [A], porque o incremento da poluição urbana não corresponde à problemática que envolve a ponte; 
[C], porque a função não foi substituir as ferrovias e a problemática não é a deterioração dos portos, tendo em vista 
que a ponte exerce ligação intermunicipal; [D], porque tanto a função quanto a problemática não correspondem ao 
contexto da ponte.   
 
Resposta da questão 40: 
 [E] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [E], a legenda 1 indica as estâncias hidrominerais como Araxá e 
Poços de Caldas; a legenda 2 indica os centros histórico-culturais como Ouro Preto e Congonhas; a legenda 3 indica 
as áreas de ecoturismo como o Vale do Ribeira e a Caverna do Diabo.   
 
Resposta da questão 41: 
 [D]   
 
Resposta da questão 42: 
 [B]   
 
Resposta da questão 43: 
 F V F V V   
 
Resposta da questão 44: 
 [E]   
 

 


