
CONCURSO PRF 
Conhecimentos Gerais – Prof.Niero 

Regiões Norte e Centro-Oeste 
  

 

01 - (Puccamp) - URBANIZAÇÃO 
DESCONTROLADA 
Na verdade, o grande período da sociedade 
brasileira foi o pós-guerra, quando é adotado o 
padrão da sociedade de “bem-estar social”. 
Esse é o melhor momento tanto em termos de 
crescimento econômico quanto de crescimento 
ligado a uma política redistributiva. Foram 
abertos canais de promoção social, com 
investimentos públicos em infra-estrutura, em 
serviços de base, educação, saúde e 
urbanização. Isso perdurou até os fins dos anos 
1970, mas a partir daí o país voltou a patinar e 
tornou-se cada vez mais concentrador de 
renda. Como, mesmo com retração econômica, 
a população continuou a crescer, passamos a 
ter cada vez mais marginalizados e excluídos. 
Hoje, o que era um problema social virou um 
problema de segurança e vivemos o 
agravamento de um quadro que era excludente. 
Temos uma situação de confronto entre o 
contingente de excluídos e aqueles que 
concentram as possibilidades.  
(Nicolau Sevcenko. In: Cartacapital, 8/10/2003, 

p. 38) 
Se o pós-guerra foi importante para a 
sociedade brasileira, para a economia ele 
representou: 
a) o reaquecimento das exportações do café 

que passou a ser plantado no norte do 
Paraná. 

b) a ocupação de grandes extensões do 
Centro-Oeste e da Amazônia com a 
agropecuária. 

c) a redução das desigualdades regionais que 
voltaram a se acentuar na década de 1970. 

d) um grande impulso no processo de 
industrialização comandado pelo Estado. 

e) o início da descentralização industrial 
através da atuação das transnacionais. 

 
 
 

02 - (Fuvest) 
Desempenho Industrial Estadual – Taxas 
anuais reais de crescimento 

 
Com o auxílio do gráfico e considerando seus 
conhecimentos, é possível afirmar que, no 
período representado, 
a) a região sul mostra sensível decréscimo das 

taxas de produção industrial, fato que 
provoca êxodo da população em busca de 
emprego nas atividades agrárias. 

b) a região sul apresenta taxas altas e baixas 
de crescimento, devido ao esgotamento do 
modelo baseado em indústrias alimentícias. 

c) os estados selecionados do Nordeste 
revelam tendência à estagnação da 
produção industrial e à retração das 
atividades agrárias. 

d) os dados apontam para o fenômeno da 
desconcentração industrial no Sudeste, em 
razão da liderança assumida pelo 
agronegócio nessa região. 

e) a região sudeste ainda apresenta 
concentração industrial expressiva, apesar 
da diminuição das taxas de crescimento de 
parte de seus estados. 
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03 - (Mack) Sobre a criação da reserva indicada 
no mapa, é correto afirmar que 

 
a) se trata da reserva “Raposa Serra do Sol”, 

cuja criação é apoiada pelos índios e 
criticada por fazendeiros que querem a 
descontinuidade da reserva. 

b) se trata da reserva de Dourados, cuja a 
criação irá prejudicar não só os agricultores 
de soja, como os índios da região, que 
vivem da criação de gado. 

c) se trata da reserva de Dourados, que 
beneficiará os índios de uma forma geral, 
mas dificultará o escoamento da produção 
de arroz, banana e milho. 

d) representa uma área equivalente à Bélgica, 
chamada de Parque Indígena do Xingu com 
uma população inferior a cinco mil índios. 

e) corresponde a reserva “Raposa Serra do 
Sol”, onde o Governo Federal, ONGs e 
ambientalistas defendem a sua efetivação e 
lutam para manter nela, três cidades e 
grandes lavouras de arroz. 

 
04 - (Uel) Analise a charge e o texto a seguir.  

 
“A pressão de grupos políticos e empresariais 
de Rondônia que defendem a liberação do 

garimpo a todo o custo, principalmente pelo 
próprio governo do Estado que se propõe a 
comprar os diamantes via Companhia 
Rondoniense de Mineração – CMR, tem 
funcionado como incentivador aos garimpeiros 
no processo de invasão em busca de 
diamantes”.  

(SANTOS, R. A. Índios e diamantes em 
Rondônia. Disponível em: 

<www.socioambiental/noticias.com.br>.  
Acesso em: 11 Jun. 2005.)  

Com base na charge, no texto e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. A charge e o texto mostram a preocupação 

do Governo brasileiro em desenvolver uma 
Política Indigenista que vise garantir os 
direitos territoriais dos povos indígenas.  

II. O texto e a charge remetem à importância 
da política indigenista brasileira nos últimos 
cinco anos e aos ganhos sociais 
decorrentes da garantia dos direitos a essa 
população. 

III. A partir da charge e do texto, é possível 
verificar que os povos indígenas estão 
alijados do apoio oficial necessário à luta 
pela manutenção de suas terras e de seus 
recursos naturais. 

IV. A charge e o texto indicam que, em 
diversas instâncias, ecoam ações e 
discursos contrários às reais necessidades 
dos povos indígenas. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
 

05 - (Unifesp) Durante o inverno, pode ocorrer a 
chamada friagem, por meio da ação da 
a) Massa Tropical Atlântica, que diminui as 

chuvas no Rio Grande do Sul. 
b) Massa Equatorial Atlântica, que abaixa as 

temperaturas em São Paulo. 
c) Massa Equatorial Continental, que aumenta 

a temperatura no Ceará. 
d) Massa Tropical Continental, que incrementa 

as chuvas em Brasília. 
e) Massa Polar Atlântica, que reduz a 

temperatura no Amazonas. 



 
06 - (Unifor) Observe as paisagens vegetais brasileiras para responder à questão. 

      
(Levon Boligian et al. Geografia: espaço e vivência. São Paulo: Atual, 2005.p.147) 

Assinale a alternativa que relaciona correta e respectivamente as paisagens vegetais às características 
climáticas. 

 
 

07 - (Uemg) Das florestas tropicais remanescentes no mundo, a Floresta Amazônica é a de maior extensão e 
possui uma biodiversidade extraordinária. Analise o perfil dessa floresta, a seguir. 

 
(ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil) 

Indique a alternativa em que a descrição NÃO caracteriza a Floresta Amazônica. 
a) A Floresta Amazônica apresenta três degraus de vegetação, tendo por base os níveis altimétricos: a mata de 

igapó, a mata de várzea e a mata de terra-firme. 
b) A mata de igapó está localizada em área de planície típica da região e ocupa o solo  permanentemente 

alagado. 
c) A mata de terra firme recobre as áreas mais elevadas, que não estão sujeitas às inundações. 
d) O relevo é mais acidentado nas proximidades do Planalto das Guianas, localizado na porção meridional da 

Floresta Amazônica.  
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08 - (Ufpi) A dinâmica atmosférica sobre o espaço 
brasileiro está representada no esboço gráfico a 
seguir, tendo as letras A, B e C como símbolos 
indicativos das posições e trajetórias das principais 
massas de ar que atuam no Brasil. Essas massas 
são denominadas, respectivamente: 

 
a) polar atlântica, polar pacífica e equatorial 

continental. 
b) tropical atlântica, equatorial continental e tropical 

continental. 
c) equatorial continental, polar atlântica e polar 

ártica. 
d) equatorial continental, tropical atlântica e polar 

atlântica 
e) polar atlântica, tropical atlântica e polar 

continental. 
 

09 - (Fuvest) 

 
O mapa acima representa os prováveis limites das 
formações vegetais de parte do território brasileiro à 
época do descobrimento. As formações vegetais e 
o relevo do perfil F – G no mapa estão corretamente 
representados em: 
a) 

 

b)  

 
c)  

 
d)  

 
e)  

 
 

10 - (Fuvest) Considerando as massas de ar que atuam 
no território brasileiro e alguns de seus efeitos, 
analise o quadro abaixo e escolha a associação 
correta. 

 
 
11 - (Fuvest) 
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Os biomas do Brasil, cujas condições ambientais 
estão representadas no gráfico pelas regiões 
demarcadas I, II, III e IV, correspondem, 
respectivamente, a  
a) cerrado, caatinga, floresta amazônica e floresta 

atlântica. 
b) pampa, cerrado, floresta amazônica e complexo 

pantaneiro. 
c) cerrado, pampa, floresta atlântica e complexo 

pantaneiro. 
d) caatinga, cerrado, pampa e complexo 

pantaneiro. 
e) caatinga, cerrado, floresta atlântica e floresta 

amazônica. 
 

12 - (Ufpe) Observe atentamente o mapa a seguir, onde 
estão delimitados os grandes domínios climáticos do 
Brasil. Com relação a esses domínios indicados 
pelos números, é correto dizer que (anote V ou F): 

 
(    ) o domínio 1 corresponde à área do país que 

apresenta um regime pluviométrico 
profundamente subordinado às invasões de 
sistemas frontais. 

(    ) o domínio 2, cuja porção ocidental exibe um 
amplo mosaico de paisagens vegetais xerófilas, 
tem um regime pluviométrico associado  a 
sistemas  atmosféricos extratropicais. 

(    ) o domínio 3 , nitidamente semi-árido, 
notabiliza-se pelas secas periódicas, cuja causa 
principal é o fenômeno “La Niña”, verificado no 
Atlântico Sul. 

(    ) o domínio 4 é típico de áreas de transição 
climática; representa a área do país onde as 
mínimas térmicas são as mais significativas. 

(    ) o domínio 5 é notadamente tropical, mas em 
pleno domínio equatorial, e se caracteriza por 
possuir uma estação seca mais prolongada , 
que favorece a ocorrência de cerrados. 

 
13 - (UFT) Os fatores básicos que diferenciam os 

cerrados das caatingas estão relacionados com a 
posição e o volume da água existente logo abaixo 
da superfície durante a estação seca. Nesses 
ambientes o lençol d`água fica abaixo do nível dos 

talvegues, entretanto, no cerrado existe água 
permanentemente disponível para vegetais de 
raízes longas e pivotantes. 

 
Figura: A caatinga na visão de Percy Lau 

(AB`SABER, 2003) 

 
Figura: O cerrado na visão de Percy Lau. 

Fonte: AB`SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de 
natureza no Brasil: Potencialidades paisagísticas. 

São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 32 – 33. 
Com base no texto e na figura é CORRETO afirmar 
que: 
a) É nos suportes ecológicos da dinâmica das 

águas superficiais que reside a grande diferença 
entre os ecossistemas cerrado e caatinga. 

b) É nos suportes ecológicos da dinâmica geológica 
que reside a grande diferença entre os 
ecossistemas cerrado e caatinga. 

c) É nos suportes ecológicos da dinâmica dos 
lençóis d`água subsuperficiais que reside a 
grande diferença entre os ecossistemas cerrado 
e caatinga. 

d) É nos suportes ecológicos da dinâmica 
geomorfológica que reside a grande diferença 
entre os ecossistemas cerrado e caatinga. 

 
14 - (Facig)  Assinale ( V ) para as alternativas 

verdadeiras e ( F ), para as falsas. 
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(    )   A Mata Atlântica, densa e exuberante floresta, 
cedeu espaços para a monocultura canavieira, 
principalmente na região da Mata nordestina. 

(    )    O Cerrado, vegetação da Região Norte, é 
formado por arbustos associados à vegetação 
rasteira. 

(    )    As Matas dos Cocais ocupam grandes 
extensões de Meio-Norte brasileiro (Maranhão e 
Piauí), principalmente as partes mais úmidas. 

(    )    A floresta Amazônica é a mais extensa e rica 
floresta equatorial do mundo, caracteriza-se 
como uma floresta heterogênea, higrófila, 
latifoliada, perene e densa. 

(    )    Caatinga, vegetação característica do 
planalto meridional, é formada por árvores e 
arbustos associados às cactáceas. 

A seqüência correta é 
a) V, F, F, V e V.         
b) V, F, V, V e F.        
c) F, F, V, V e V.         
d) V, V, F, F e F.         
e) V, F, V, F e V. 
 

15 - (Ucpel) A floresta amazônica é uma formação 
vegetal típica de áreas de clima equatorial, onde 
 pequenas variações de clima, relevo e solo 
explicam a existência de grupos diferenciados de 
vegetação dentro do conjunto. 
Com base em seus conhecimentos sobre um desses 
grupos da floresta amazônica, é correto afirmar que  
a) a floresta aciculifoliada ocupa a porção oriental 

do país, com uma vegetação exuberante, típica 
de clima úmido, cuja existência está ligada ao 
relevo e à unidade. 

b) a mata de igapó, também conhecida como 
caaetê, está localizada em terrenos baixos, 
sujeitos à inundação, possui uma grande 
diversidade de espécies como as seringueiras. 

c) a mata de várzea está situada em terrenos 
alagados, próximos ao rio, a qual possui como 
vegetação características a vitória-régia, piaçava 
e palmeiras. 

d) a mata atlântica é uma formação vegetal 
homogênea com madeiras de alto valor 
comercial, como a araucária e a imbuia. 

e) a mata de terra firme corresponde às regiões 
mais elevadas, abrange a maior parte da floresta 
e possui árvores de maior porte propiciando 
intensa atividade madeireira. 

 
16 - (UEL) Observe as figuras abaixo. 

 
Tendo como base os domínios morfológicos descritos por Ab’Saber, numa viagem pelo Brasil, as paisagens 
reproduzidas nas figuras 1, 2 e 3, pertencem respectivamente às regiões: 
a) Norte, Sul e Centro-Oeste. 
b) Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 
c) Nordeste, Sudeste e Sul. 
d) Sudeste, Sul e Norte. 
e) Norte, Sudeste e Centro-Oeste. 
 

17 - (Cefet) Comprar terras e mais terras é o “grande 
negócio” de muitos investidores que expandem suas 
propriedades pelo Brasil afora. Sobre o assunto, 
considere o mapa e as afirmações a seguir. 
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(Oliveira, Ariovaldo U. Amazônia: monopólio, 
expropriação e conflitos. Campinas: Papirus, 

1990, p. 81) 
I. A área com maior número de projetos 

agropecuários na Amazônia coincide com o 
chamado “arco de desflorestamento”. 

II. A expansão das áreas destinadas aos projetos 
tem gerado vários conflitos com a população 
local – posseiros e indígenas. 

III. O crescimento das grandes propriedades na 
região tem sido feito, principalmente, com 
investimentos de médios proprietários 
nordestinos que buscam terras mais baratas. 

IV. O principal ponto positivo dessa ocupação de 
novas terras é o considerável aumento do 
número de empregos formais na região. 

Está correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) III e IV.  
 

18 - (Mack) Observe o mapa e assinale a alternativa 
que corresponde à formação vegetativa da área 
destacada e a suas características. 

 
a) Cerrado – pertencente à classificação do bioma 

savana, possui grande biodiversidade e forma 
ecossistemas ricos, com espécies variadas 
como o pau-santo, o barbatimão, a gabiroba, o 
piquezeiro e a cataúba. 

b) Mata dos Pinhais – chamada também de floresta 
aciculifoliada, está localizada em clima úmido, 
com temperaturas de moderadas a baixas no 
inverno; tem em sua constituição 
predominantemente o pinheiro. 

c) Mata dos Cocais – chamada também de mata de 
transição, é constituída de palmeiras ou 
palmáceas, com grande predominância de 
babaçu e ocorrência de carnaúba. 

d) Campos Naturais – formações rasteiras ou 
herbáceas, constituídas por gramíneas que 
atingem até 60 cm de altura; têm origem 
associada a solos rasos e a áreas sujeitas a 
inundações periódicas, ou, ainda, associada a 
solos arenosos. 

e) Caatinga – vegetação xerófila, adaptada ao clima 
semi-árido; nela predomina um extrato arbustivo 
caducifoliado e espinhoso e há também 
cactáceas.  

 
19 - (Fuvest)  
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AGORA RESPONDA CADA ITEM ABAIXO: 
a) Identifique as obras 1 e 2, representadas no 

mapa, considerando o contexto do atual 
planejamento brasileiro de infra-estrutura. 

b) Cite e explique dois possíveis impactos 
causados pela presença dessas obras, sendo 
um ambiental, em relação ao rio Madeira, e 
outro socioeconômico, referente ao núcleo 
urbano de Porto Velho. 

c) Cite um motivo pelo qual a Bolívia solicitou, do 
governo brasileiro, maiores informações sobre 
tais obras. 

 
20 - (PUC-SP)  

“Aproximadamente 600 pessoas integrantes de 
diversos movimentos sociais ocupam, desde ontem 
pela manhã, o prédio da 2ª Superintendência 
Regional da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco (Codevasf) em Bom Jesus da 
Lapa (BA). Os manifestantes são contra o projeto do 
governo federal de transposição das águas do Rio 
S. Francisco [...] O comando da ação está a cargo 
da Articulação Popular pela Revitalização do Rio 
São Francisco.” 

(In: Correio da BAHIA. Manifestantes ocupam sede 
da Codevasf. 17/04/2007, Aqui Salvador, p.3) 

Um argumento contra a obra de transposição das 
águas do Rio São Francisco é que é mais 
importante revitalizá-lo. O rio estaria comprometido 
por transformações em sua bacia. Sobre essas 
transformações pode ser dito que  
a) na região do médio São Francisco em direção a 

sua foz há a presença dinâmica do agronegócio, 
grande consumidor das águas do rio. 

b) o regime de chuvas, em razão do aquecimento 
global, já foi alterado na região da bacia do São 
Francisco, provocando uma diminuição do 
volume das águas. 

c) o rio, sobrecarregado com o uso de suas águas 
pelo agronegócio, sobrevive graças aos 
cuidados com as matas ciliares do seu curso e 
de seus afluentes. 

d) uma reserva de vitalidade para o rio são as 
represas, como de Sobradinho, que terminam 
funcionando como depósitos de águas 
despoluídas. 

e) a grande industrialização nas margens e na 
Bacia do Rio São Francisco, que se dirige para 
seu baixo curso, resulta num aumento da 
descarga poluente. 

 
21 - (Ufpe) As águas fluviais têm uma importância 

básica para a sociedade. Desde as primeiras 
civilizações , o ser humano sempre viveu ligado aos 
rios. Sobre esse assunto, o que é correto dizer? 
(    ) A quantidade de água que passa por um 

determinado ponto de um rio, numa unidade de 
tempo, corresponde ao débito fluvial. 

(    ) os rios que possuem um regime do tipo tropical 
são aqueles que apresentam  enchentes no 
inverno e vazantes no verão; esse é o regime 
dos rios do Centro-Oeste brasileiro. 

(    ) A quantidade de água que um rio recebe 
depende da área da bacia e da intensidade e 
regime das precipitações ao longo do ano. 

(    ) Denomina-se abrasão o desgaste provocado 
pelas partículas carregadas pelas águas fluviais 
nas margens e no leito. 

(    ) A cobertura florestal, especialmente no mundo 
tropical, contribui para a diminuição do 
assoreamento dos rios, mas não interfere no 
regime fluvial. 

 
22 - (Facig) Sobre a hidrografia brasileira, é incorreto 

afirmar. 
a) No Brasil, existem poucos lagos, sendo a maioria 

formada por sedimentação marinha. 
b) Dentre os grandes rios brasileiros, destacam-se 

o Amazonas e o Paraguai que são 
predominantemente de planície e largamente 
empregados para a navegação. 

c) O rio Parnaíba funciona como fronteira dos 
Estados do Maranhão e Piauí e constitui uma 
importante hidrovia para o transporte dos 
produtos agrícolas no Meio Norte. 

d) O rio Paraná, por se encontrar inteiramente 
situado no Brasil subtropical, possui um regime 
fluvial sazonal intermitente. 

e) Alguns rios da região Sudeste se destacam por 
estarem próximos à escarpa da Serra do Mar, 
sendo transportados para obtenção de energia 
elétrica. 

 
23 - (Ufc) Os municípios de Petrolina-PE e Juazeiro–BA 

têm-se destacado no Nordeste como agropólos 
destinados à produção comercial. Sobre a produção 
e a destinação dos produtos nesses municípios do 
interior nordestino, assinale a alternativa correta. 
a) Fumo e cacau para o mercado nacional e 

internacional. 
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b) Mamona, dendê e caju para a produção de 
biodiesel. 

c) Cana-de-açúcar e beterraba para a produção de 
álcool. 

d) Algodão arbóreo para a indústria têxtil regional. 
e) Uva para produção de vinho tipo exportação. 
 

24 - (Ufpi) Sobre a transposição das águas do Rio São 
Francisco, é correto afirmar que: 
I. interligará diversas bacias hidrográficas da região 

Nordeste. 
II. resolverá os problemas da seca, por isso tornou-

se unanimidade nacional. 
III. melhorará a distribuição de terras ao longo do 

seu curso, a partir dos projetos de irrigação. 
Considerando I, II e III, assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas II e III são verdadeiras.  
 

25 - (Unifei) Identifique a opção correta em relação ao 
que se segue: 
O projeto de transposição das águas do rio São 
Francisco ainda é um assunto polêmico que divide 
opiniões entre políticos e também entre 
pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. 
Dentre os seus efeitos, estão considerados: 
I. o abastecimento de água para todos os estados 

que compreendem o Polígono das Secas no 
Brasil. 

II. a transformação de rios temporários em rios 
perenes no nordeste brasileiro. 

III. a irrigação de extensas áreas agriculturáveis na 
zona da mata nordestina. 

IV. o aumento de vazão do rio São Francisco e o 
concomitante aumento na sua capacidade de 
geração de energia elétrica. 

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

26 - (Cefet-ensino médio)  

 
(Graça Maria L. Ferreira. Atlas Geográfico. 

Adaptado)  
Assinale a alternativa que indica as causas 
principais do comprometimento dos rios numerados: 
a) 1 e 2 – poluição urbana e industrial; 3 e 4 - 

garimpo e agrotóxicos. 
b) 1 e 3 – salinização provocada por 

represamentos; 2 e 4 – agrotóxicos. 
c) 1 e 4 – erosão das margens provocada pela 

urbanização; 2 e 3 – garimpo. 
d) 2 – poluição provocada pela circulação de 

barcos; 1, 3 e 4 – garimpo. 
e) 3 – sedimentação do leito; 1, 2 e 4 – poluição 

urbana e industrial.  
 

27 - (Pucpr) Conforme observa-se no mapa a seguir, o 
Planalto Central está estrategicamente situado no 
que diz respeito à distribuição das águas fluviais 
brasileiras. Afinal, ele é o principal divisor de águas 
do país, contribuindo para a formação das principais 
bacias hidrográficas brasileiras. 

Os rios que partem das chapadas do Planalto 
Central e que seguem a direção das setas indicadas 
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e enumeradas contribuem na formação e no 
abastecimento das seguintes bacias 
respectivamente: 
a) 1 - Amazônica; 2 - do Nordeste; 3 - do São 

Francisco; 4 - do Sudeste-Sul 
b) 1 - Amazônica ; 2 - do Tocantins-Araguaia; 3 - do 

São Francisco; 4 - Platina 
c) 1 - do Nordeste; 2 - do Tocantins-Araguaia; 3 -do 

Leste; 4 - do Sudeste-Sul 
d) 1 - Amazônica; 2 - do Nordeste; 3 - do Leste; 4 -

do Sudeste-Sul 
e) 1 - Amazônica; 2 - do Jaguaribe; 3 - do 

Tocantins-Araguaia; 4 - Platina 
 

28 - (Ibmec) “No ano de 2005, na visita ministerial à 
Califórnia, Furlan fez questão de ressaltar que o 
Brasil tem enorme potencialidade para atender 
mercados que começam a se interessar pelo uso 
desse combustível. A tecnologia dos equipamentos 
desenvolvidos aqui para a fabricação do etanol é um 
dos exemplos, além das parcerias firmadas com 
outros países. Furlan lembrou ainda que o etanol 
não é concorrente da gasolina, pelo contrário, são 
complementares. Atualmente na Califórnia, a 
mistura de álcool na gasolina é de 5,6%, o que gera 
um consumo de 900 milhões de galões por ano. 
Estuda-se a possibilidade de aumentar a 
porcentagem de álcool para 10%, o que aumentaria 
a demanda de etanol. No ano passado, o Brasil 
exportou US$ 77,462 milhões de álcool para os 
EUA. Só nos dois primeiros meses desse ano, o 
valor registrado em vendas foi de US$ 25,747 
milhões.“ 
(Boletim do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior 06/04/2006. 
Veiculado no site: www.desenvolvimento.gov.br)  

Segundo esse texto, o álcool brasileiro conquista 
cada vez mais espaço no mercado de combustíveis 
no mundo. Entre os fatores responsáveis por esse 
sucesso não está: 
a) A adaptação de alguns países ao protocolo de 

Kioto, que prega a redução das emissões de gás 
carbônico. 

b) A introdução de leis ambientais mais rígidas, 
algumas que pregam a diminuição da poluição 
atmosférica. 

c) O uso de um combustível mais barato em 
relação ao petróleo, que atingiu preços recordes 
durante o ano de 2006. 

d) A possibilidade de ser produzido em todas as 
partes do mundo, já que a cana-de-açúcar se 
adapta aos mais variados solos. 

e) A diversificação da matriz de energia de 
transportes, com o intuito de diminuir a 
dependência do petróleo.  

 
29 - (Mack)  

Brasil: consumo de energia por fonte (2000)  

 
IBGE e Ministério de Minas e Energia  

O gráfico mostra o consumo das fontes primárias de 
energia no Brasil. Considerando a importância de 
seu aproveitamento, A, B e C representam, 
respectivamente, 
a) Petróleo - Biomassa - Energia Hidráulica e 

Nuclear 
b) Energia Hidráulica e Nuclear - Petróleo - 

Biomassa 
c) Energia Hidráulica e Nuclear - Lenha - Petróleo 
d) Petróleo - Energia Hidráulica e Nuclear - 

Biomassa 
e) Petróleo - Biomassa - Energia Hidráulica e 

Nuclear  
 
30 - (Fuvest) Analise o mapa e as frases sobre o 

sistema elétrico. 

 
Fonte: Théry & Mello, Atlas do Brasil, 2005.  
I. No Brasil, apesar de a maior parte da produção 

de energia elétrica ser originária de hidrelétricas, 
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cerca de metade de seu território utiliza, 
predominantemente, energia produzida por 
termelétricas. 

II. O Brasil apresenta vastas áreas ainda não 
interligadas ao sistema elétrico, pois a 
tecnologia para se transportar energia entre 
grandes distâncias é ainda pouco conhecida no 
país. 

III. O aproveitamento hidrelétrico está próximo de 
seu limite nas principais regiões consumidoras 
do Brasil, o que fez aumentar, a cada ano da 
última década, a geração de energia elétrica por 
fontes alternativas, como a nuclear e a de 
carvão. 

Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 

31 - (Ufpe) As afirmativas a seguir referem-se ao tema 
"as fontes de energia". Assinale a INCORRETA. 
a) Dentre as chamadas fontes de energia 

alternativa, podemos destacar a biomassa, o sol, 
a geotérmica e o vento. 

b) As melhores condições geográficas para a 
utilização da energia eólica são os vales planos 
e extensos, expostos à direção dos ventos 
predominantes, e os terrenos planos de áreas 
costeiras. 

c) O biogás é o produto da fermentação anaeróbica 
de resíduos de origem orgânica; essa fonte de 
energia é de aplicação segura e tem um custo 
relativamente baixo. 

d) Dentre as principais vantagens proporcionadas 
pelas fontes de energia alternativas, podemos 
citar: não alteram as condições climáticas 
ambientais, não contaminam o meio ambiente 
nem produzem mutações nos seres vivos. 

e) No Nordeste brasileiro, a utilização da energia 
solar torna-se difícil, porque os valores regionais 
de insolação, em face do clima seco dominante 
no sertão, são baixos, comparados com os de 
outras regiões mais úmidas do país. 

 
32 - (Ufpi) Observe o mapa de divisão regional do Brasil 

e, em seguida, assinale a proposição correta: 

 
a) O número 5 assinala a região Sul, onde se 

concentram numerosos descendentes de 
europeus, que utilizaram a terra mantendo a 
cobertura vegetal original, adotando um sistema 
de agricultura extensiva e de autoconsumo. 

b) O número 1 corresponde à região de maior área, 
onde as condições naturais permitiram o 
estabelecimento de uma floresta temperada 
homogênea e que vem apresentando crescente 
extensão de áreas devastadas, porque ainda 
não utiliza modelos de desenvolvimento 
sustentável. 

c) O número 2 indica a região que teve menor 
importância econômico-social no período 
colonial e que, após o período áureo da 
mineração, voltou às condições de pobreza dos 
primeiros séculos de colonização. 

d) O número 4 identifica a região que apresenta 
maior índice de industrialização, com destaque 
para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 
que polarizam as demais regiões brasileiras. 

e) O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que 
passou a crescer após a construção de Brasília, 
mesmo apresentando condições naturais 
adversas, advindas da presença do bioma 
caatinga. 

 
33 - (ESPM) Em recente estudo denominado “As 

regiões brasileiras pós-Tocantins: ensaio para um 
novo arranjo”, um estudo do CEBRAP defende a 
criação da região Noroeste, a partir de uma 
redivisão da atual região Norte. O novo mapa 
regional do Brasil ficaria assim: 
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(Adaptado de Cebrap, 2007) 

Em relação à nova proposta e à atual divisão 
regional, é correto afirmar: 
a) Observa-se na nova proposta que o estado do 

Tocantins deixaria de integrar o atual Centro-
Oeste. 

b) Os critérios para o novo nódulo regional 
baseiam-se, prioritariamente, em aspectos 
econômicos, uma vez que os estados da nova 
região, compõem um vetor regional comum. 

c) A nova região seria uma fusão de atuais estados 
da região Norte com estados do Centro-Oeste. 

d) A atual região Norte já contempla uma unidade 
econômica e política, compondo um espaço 
regional único e padronizado, tanto no âmbito 
econômico, como fisiográfico. 

e) Aspectos físicos seriam preponderantes na nova 
divisão, separando a região norte entre estados 
que possuem a formação amazônica, como o 
Amazonas, daqueles que não a possuem, como 
o Maranhão. 

 
34 - (Unisc) A realidade espacial brasileira é dinâmica e 

tem passado por intensas transformações, tornando 
difícil sua divisão. Considerando a proposta de 
divisão regional do Brasil em três grandes 
complexos regionais - Centro-Sul, Nordeste e 
Amazônia -, marque nos parênteses F se a 
afirmativa for falsa ou V se a afirmativa for 
verdadeira: 
(    ) desconsidera os limites estaduais na sua base 

territorial, refletindo em uma melhor 
homogeneidade de cada complexo. 

(    ) baseia-se em elementos geoeconômicos, 
considerando-os os mais adequados para o 
atual dinamismo espacial. 

(    ) favorece a identificação dos espaços regionais, 
considerando suas diversidades, no processo 
histórico de sua organização. 

(    ) desconsidera a base física, tendo em vista que 
a ação humana degrada o ambiente natural. 

A seqüência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
a) V - V - V - F 
b) V - F - V - F 
c) F - V - F - V 
d) V - V - F - V 
e) V - V - V - V 
 

35 - (Ufg) Observe a figura a seguir: 

 
O critério adotado, na divisão regional descrita no 
mapa, tem por referência 
a) a base física territorial, onde se destacam as 

bacias hidrográficas. 
b) os aspectos demográficos, considerando-se a 

distribuição da população brasileira. 
c) o setor secundário, mediante o número de 

estabelecimentos industriais. 
d) as características socioeconômicas, relativas à 

população e às atividades produtivas. 
e) os elementos de ordem natural, relacionados aos 

tipos climáticos. 
 

36 - (Ufpel) O sistema de organização político-
administrativa do Brasil, desde o descobrimento até 
a atualidade, apresentou variações, evidenciadas, 
por exemplo, nas capitanias hereditárias, no governo 
geral, na monarquia, no império e na república. Um 
dos problemas verificados na divisão do território 
tem sido a multiplicação de estados, motivada pela 
necessidade de acomodar interesses políticos das 
oligarquias que continuam desequilibrando o 
sistema representativo, favorecendo os estados do 
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Norte e do Nordeste, tradicionais redutos políticos 
de elites agrárias. 

 
Com base nas informações anteriores e em seus 
conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar 
que 
a) os limites da região geoeconômica Amazônia 

praticamente coincidem com os da Região Norte 
do IBGE. Trata-se de uma região de grande 
população absoluta - apesar da baixa densidade 
demográfica – que apresenta um crescimento na 
industrialização, sobretudo no setor de 
mineração. 

b) a região geoeconômica Nordeste é caracterizada 
por uma homogeneidade natural marcada pela 
seca. É uma região que concentra um grande 
contingente populacional e que se constitui em 
uma “região-problema”, em face das graves 
dificuldades sociais e econômicas que 
apresenta. 

c) a região geoeconômica Centro-Sul abrange as 
duas porções mais industrializadas do país 
(Sudeste e Sul) e as áreas de economia mais 
dinâmica da região Centro-Oeste (de acordo 
com o IBGE): sul de Tocantins, norte de Goiás e 
parte de Minas Gerais. 

d) parte do norte do estado de Minas Gerais – 
porção semi-árida, de economia pouco dinâmica 
– integra o complexo regional do Nordeste. O 
restante desse estado integra o complexo 
regional Centro-Sul, que também é composto 
por parte de Tocantins (Região Norte) e parte de 
Mato Grosso, (Região Centro-Oeste). 

e) a área afetada por secas periódicas, no Meio 
Norte da região geoeconômica Nordeste, 
constitui o “Polígono das Secas”. Nessa área, 
funciona a chamada indústria da seca, como 
ficou conhecida a prática de políticos e 
fazendeiros para obter lucros e vantagens 
pessoais com esse flagelo. 

 
37 - (Facasper) No final da década de 1990, foi 

proposta uma nova regionalização para o país, 
conforme se pode observar abaixo. 
  

 
(Santos, Milton & Silveira, Maria Laura. O Brasil: 
Território e sociedade no início do século XXI. 

Rio de Janeiro: Record, 2001. p.308) 
Essa divisão regional foi realizada a partir de 
critérios 
a) morfoestruturais e climáticos, sendo que 1 

corresponde à região de grandes rios e terras 
baixas florestadas que ainda permanecem com 
grandes espaços praticamente intocados. 

b) de planejamento estratégico, sendo que 2 
corresponde à região com maior número de 
estudos e políticas de intervenção, a exemplo do 
recente projeto de transposição das águas do rio 
São Francisco. 

c) de concentração de meios técnico-científicos e 
de difusão de informações, sendo que 3 
corresponde à região que concentra maior 
número de atividades associadas ao processo 
de globalização. 

d) relacionados à biodiversidade, sendo que 1 e 4 
são regiões que se destacam pela grande 
variedade de animais e formações vegetais, a 
exemplo da floresta Amazônica, do Cerrado e do 
Pantanal. 

e) político-administrativos, sendo que 2 e 3 são 
regiões que englobam mais da metade dos 
eleitores do país e, portanto, usufruem de maior 
representatividade popular no Congresso 
Nacional. 

 
38 - (Pucrs) Responder à questão com base na área 

assinalada no mapa, e nas afirmativas. 
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Sobre a área assinalada no mapa, é correto afirmar: 
I. Representa Carajás, uma das maiores 

concentrações de minério de ferro no planeta, 
cuja exportação se destina, entre outros países, 
ao Japão. 

II. Trata-se da Serra do Navio, constituída por 
rochas cristalinas e grande produtora de bauxita. 

III. Os minérios explorados nessa área (como 
ocorre em outras regiões do Brasil) são 
comercializados a baixos preços no mercado 
internacional, o que desvaloriza esses produtos 
e reduz o lucro. 

IV. Compreende o Maciço de Urucum, importante 
concentração de minério de manganês, que é 
exportado principalmente para a Argentina.  

Está/Estão correta(s) apenas 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
 

39 - (Ibmec) A Serra dos Carajás situa-se no município 
de Marabá, na bacia do Rio Itacaiúnas, a 550 km de 
Belém. Constitui uma anomalia mineralógica por sua 
quantidade de recursos, que englobam grandes e 
variadas jazidas minerais, exceto: 
a) minério de ferro 
b) manganês 
c) bauxita 
d) cobre 
e) carvão mineral 
 

40 - (Utfpr) O projeto Carajás, localizado no divisor 
Araguaia-Xingu, é uma província mineralógica de 
grande importância para a região onde está inserido. 
Essa reserva mineral está localizada: 

a) na região Nordeste, no Estado do Maranhão. 
b) na região Centro Oeste, no Estado do Tocantins. 
c) na região Norte, no Estado do Amazonas. 
d) na região Norte, no Estado do Pará.  
e) na região Norte, no Estado do Amapá. 
 

41 - (Urca) O texto abaixo descreve um dos domínios 
morfoclimáticos do Brasil. Leia com atenção e 
assinale a opção que o indica corretamente: 
“Esse domínio paisagístico localiza-se na porção 
litorânea do país, desde o Nordeste até o Sul, 
penetrando mais para o interior no Sudeste, 
particularmente em São Paulo. Corresponde à 
unidade de relevo denominada planaltos e serras do 
Atlântico leste-sudeste. Têm origem em serras 
erodidas principalmente pelas chuvas, e isso ocorre 
porque esse domínio se localiza sobre terrenos 
cristalinos onde predominam os granitos e gnaisses. 
Pelo fato de se localizar relativamente próximo ao 
litoral, essa paisagem natural vem sendo 
intensamente ocupada desde a época colonial, 
razão pela qual abriga hoje as maiores densidades 
demográficas do país, sediando grandes 
metrópoles.” 
a) Domínio das Pradarias; 
b) Domínio da Araucária; 
c) Domínio dos Mares de Morros; 
d) Domínio da Caatinga; 
e) Domínio do Agreste. 
 

42 - (Mack)  
“A maior concentração de jazidas de minérios de 
ferro no Brasil, conhecidas e medidas, se encontram 
em Minas Gerais (2/3 do total brasileiro), localizadas 
no Quadrilátero Ferrífero ou Central.” 

Melhem Adas – Panorama Geográfico do Brasil 
Assinale a alternativa que identifica o eixo de 
escoamento dessa produção que abastece o 
mercado interno das siderúrgicas do Sudeste do 
país e o que abastece o mercado externo, 
respectivamente. 
a) Vale do Rio Paraíba do Sul – Vale do Rio Doce. 
b) Vale do Rio São Francisco – Vale do Rio Paraíba 

do Sul. 
c) Vale do Rio Paraopeba - Vale do Rio Doce. 
d) Vale do Rio Doce – Vale do Rio São Francisco. 
e) Vale do Rio Paranaíba – Vale do Rio Paraopeba. 
 

43 - (Mack) Bacias sedimentares são depressões dos 
antigos escudos que receberam sedimentos dos 
próprios escudos. Os recursos minerais típicos 
destas formações são: 
a) ferro e níquel. 
b) carvão mineral e petróleo. 
c) ouro e manganês. 
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d) bauxita e cassiterita. 
e) cobre e petróleo. 
 

44 -  (Ufap) Observe atentamente o mapa. 

 
(Adaptado de ROSS, Jurandyr L. S. In:MIRANDA, 

Leodete e AMORIM, Lenice. Atlas Geográfico. 
Cuiabá: Entrelinhas, 2001, p. 7.) 

Sobre a classificação do relevo brasileiro proposta 
por Ross, assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) Considera planaltos, planícies e depressões 

como formas de relevo que se destacam 
regionalmente. 

b) Dentre as classificações de relevo que abrangem 
todo o território brasileiro, a de Ross foi a 
terceira a ser apresentada. 

c) Conforme essa classificação, as depressões são 
superfícies do relevo que ficam situadas 
altimetricamente acima das planícies. 

d) De acordo com Ross, o território do estado de 
Rondônia apresenta depressões, planícies e 
planaltos. 

e) Está baseada apenas nos critérios 
morfoclimáticos e morfoesculturais. 

 
45 - (Ufes) No trecho compreendido entre os pontos A e 

B, na figura, verificam-se as seguintes formas de 

relevo: planície, planalto em bacia sedimentar, 
depressão, depressão, planalto em bacia sedimentar 
e depressão. De acordo com a classificação de 
Ross (1990), tais formas de relevo correspondem, 
respectivamente, às unidades do relevo brasileiro 
indicadas em uma das opções abaixo. Marque-a. 

 
a) Pantanal do rio Guaporé; planalto e chapada dos 

Parecis; depressão Sul - Amazônica; depressão 
periférica da borda leste do rio Paraná; planaltos 
e chapadas da bacia do Parnaíba e depressão 
Sertaneja - São Francisco. 

b) Pantanal Mato-gGrossense; planaltos e 
chapadas da bacia do Paraná, depressão do 
Araguaia - Tocantins; depressão do Tocantins; 
planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e 
depressão Sertaneja - São Francisco. 

c) Pantanal Mato-Grossense; planaltos e chapadas 
da bacia do Paraná; depressão Cuiabana; 
depressão Araguaia - Tocantins; planaltos e 
chapadas do Parnaíba e depressão do rio 
Miranda. 

d) Pantanal do rio Guaporé; planaltos e chapadas 
da bacia do Paraná; depressão Cuiabana; 
depressão do Tocantins; planaltos e chapadas 
da bacia do Parnaíba e depressão Sertaneja - 
São Francisco. 

e) Pantanal Mato-Grossense; planalto e chapadas 
dos Parecis; depressão do Araguaia - Tocantins; 
depressão do Tocantins; planaltos e chapadas 
da bacia do Parnaíba e depressão do rio 
Miranda. 

  
 
 

GABARITO 
01. d 02. e 03. a 04. c 05. e 

06. e 07. d 08. d 09. b 10. a/e (*) 

11. e 12. FFFVV 13. c 14. b 15. e 

16. c 17. a 18. c 19. (*) 20. a 
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21. VFVVF 22. d 23. e 24. a 25. a 

26. a 27. b 28. d 29. b 30. a 

31. e 32. d 33. b 34. a 35. d 

36. d 37. c 38. b 39. e 40. d 

41. c 42. c 43. b 44. e 45. b 

 
(*) NOTAS: 
10. O gabarito oficial aponta para a alternativa “a”. Este professor entende que também é 

correto “e”. 
19. RESPOSTAS: 

a) 1 - Hidroelétrica Santo Antônio ; 2 - Hidroelétrica Jirau 
Trata-se de duas obras que integram o Plano de Aceleração do Crescimento, PAC. Esse 
plano foi anunciado no início de 2007, visando à ação do Estado brasileiro em áreas que 
pudessem estimular o crescimento econômico. Dentre as áreas privilegiadas, destacam-
se os setores de transporte e energia, como no caso dessas usinas. 

b) Um impacto sobre o Rio Madeira seria uma alteração na força do fluxo de suas águas, o 
que poderia prejudicar a reprodução de algumas espécies de peixes, fato que deverá ser 
resolvido mediante a construção de um canal periférico que permitiria o fluxo permanente 
dos peixes, assim como alterações em sua várzea, devido à regularização 
(homogeneização) da vazão do Rio Madeira à jusante das barragens.  
Em relação ao núcleo urbano de Porto Velho, poderíamos ter um agravamento de 
problemas como a falta de moradia e deficiência de serviços. Esse problema decorreria 
tanto do deslocamento das populações ribeirinhas quanto das migrações que seriam 
atraídas pelas obras. Não podemos deixar de lembrar que uma represa de grande porte 
poderia representar um forte impacto na cobertura vegetal da região, tanto na forma de 
desmatamentos como de alagamentos. 

c) A Bolívia alega que, a partir de acordos assinados quanto ao uso da bacia do Rio 
Madeira, Bolívia e Brasil devem conservá-lo na sua integridade ambiental, o que deixaria 
de ocorrer no Brasil com a construção das referidas represas. As autoridades bolivianas 
consideram insuficientes as medidas do governo brasileiro para compensar o impacto 
ambiental causado pelas hidroelétricas, segundo o relatório realizado pelo IBAMA. 
As entidades bolivianas vinculadas ao meio ambiente afirmam que as usinas brasileiras 
causariam grande impacto ambiental, ameaçando a integridade do vale do Rio Madeira. 
Isso fere os acordos para a conservação do vale do Rio Madeira, que onera a Bolívia, a 
qual detém em seu território, à montante das usinas, os nascedouros do rio onde as 
intervenções são restritas. Além disso, as usinas brasileiras causariam um aumento da 
incidência de malária, extinção de peixes, pressão populacional, entre outros impactos. 
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