
GEOGRAFIA

01.  É considerado  o  estágio  mais  avançado  de  degradação  ambiental  que  pode  ocorrer  em 
diversas regiões do planeta, inclusive já bastante visível em algumas regiões brasileiras como no 
sudoeste  do  Rio  Grande  do  Sul  e  também  no  sertão  semi-árido  do  Nordeste  e  porções 
desmatadas da Floresta Amazônica e dos Cerrados.
a) Erosão pluvial
b) Desmatamento
c) Erosão fluvial
d) Desertificação
e) Desflorestamento

02. Entre algumas fases que fazem parte do processo de desertificação do solo NÃO podemos 
citar:
a) Queimadas ou desmatamento
b) Redução das espécies animais e vegetais ou da biodiversidade
c) Aumento da erosão causada pelas chuvas e pelos ventos
d) Permeabilização do solo
e) Perda da fertilidade do solo pela retirada de proteínas através da lavagem do solo
 
03. Observe o gráfico que apresenta as Taxas de Atividades Femininas entre os anos 1950 a 
2000:

Fonte: Censos demográficos 1950 a 2000 – IBGE

De acordo com o gráfico pode se observar que, EXCETO:
a) Em todas as faixas etárias ocorre uma redução das atividades femininas depois dos sessenta 
anos de idade.
b) Com o passar dos anos a mulher está trabalhando cada vez mais fora.
c) Em todos os períodos apresentados ocorreu uma queda no percentual de trabalho feminino na 
faixa etária entre 25 e 35 anos.
d) Até os anos 1980 o aumento no percentual de trabalho feminino ocorria principalmente até os 



24 anos de idade.
e)  Em todas  as  faixas  etárias  ocorre  uma redução  na  participação  feminina  no  mercado  de 
trabalho após os quarenta anos de idade.

04. Analise os itens a seguir sobre agricultura orgânica:
I - Objetiva o menor impacto sobre o meio ambiente
II - Utiliza fertilizantes químicos e industriais
III - Produz alimentos mais saudáveis para o consumo humano
IV - Reduz a dependência dos agricultores em relação ao mercado de fertilizantes

Estão corretos os itens:
a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I, II e IV
d) Somente o II
e) I, III e IV

05. É o ponto da superfície terrestre mais próximo ao centro de um abalo sísmico, ou seja, é o 
principal local que sofre com as vibrações do abalo:
a) Geocentro
b) Epicentro
c) Neocentro
d) Ponto Y
e) Sismocentro

GABARITO

01. D
Comentário: O processo de desertificação ocorre pelo desmatamento e uso inadequado do solo, 
devido à prática excessiva de queimadas e monocultura entre outras coisas.

02. D
Comentário: Uma das fases é a impermeabilização do solo e não a permeabilização que permite 
a penetração por exemplo da água da chuva. 

03. C
Comentário: Esta queda só é observada até o período de 1980, sendo que nas décadas de 1990 
e 2000 este percentual continua a crescer, significando que as mulheres estão trabalhando mais 
tempo fora.

04. E
Comentário: A agricultura orgânica produz alimentos mais saudáveis exatamente por não utilizar 
adubos químicos e fertilizantes industriais,  e sim recursos naturais que substituem organismos 
que fazem mal aos seres humanos.

05. C
Comentário: O local que mais sofre com os abalos sísmicos é o mais próximo do hipocentro, que 
é denominado de epicentro.


