
GEOGRAFIA

01. A consolidação do capitalismo desde o avanço da produção industrial na segunda metade do 
século  XIX,  provocou  inúmeras  transformações  na  organização  da  sociedade,  nos  meios  de 
produção  e  nas  relações  de  consumo.  Dentro  do  contexto  produção  capitalista  industrial  é 
INCORRETO afirmar que:
a) Ocorreu uma intensificação do processo de urbanização das cidades 
b) Promoveu um aumento do êxodo rural
c) Promoveu uma melhor distribuição de renda entre patrões e empregados
d) Predomina uma constante atualização tecnológica dos meios de produção
e) Acentuaram-se as diferenças sociais entre a burguesia e o proletariado

02. Assinale a alternativa que melhor define o espaço geográfico:
a) É apenas o resultado das forças da natureza
b) É apenas resultado das relações sociais
c) Constitui apenas a paisagem, isto é, a aparência do espaço
d) É a soma dos fatores econômicos aos fatores ecológicos.
e) É produto da transformação da natureza pela sociedade.

03.  Devido ao índice acelerado de uso de alguns recursos naturais existentes no planeta,  as 
reservas de alguns recursos incluindo energéticos minerais entre outros, podem acabar até em 
breve  tempo.  Para  isso  as  sociedades  modernas  precisam  desenvolver  um  nível  de 
desenvolvimento que é conhecido como:
a) Utilitário
b) Preservacionista
c) Protecionista
d) Sustentável
e) Econômico científico

04. Na globalização atual é possível perceber que o mundo:
I - É instável e transitório.
II - Necessita de constantes investimentos e avanços na área tecnológica.
III - É dominado pelas grandes corporações que se instalam em várias partes do planeta.
IV - Integra várias atividades econômicas 

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

05. Vários são os problemas ambientais relacionados ao solo no Brasil, entre eles a lixiviação que 
é o resultado de:
a) excesso de plantas daninhas que empobrecem o solo
b) lavagem do solo pelas águas das chuvas que retiram os nutrientes
c) erosão pela ação dos ventos
d) contaminação pelo uso excessivo de adubos e fertilizantes químicos
e) compactação do solo pela presença excessiva principalmente de bovinos



06.  Observa-se  que  nos  países  desenvolvidos,  ocorre  uma  política  séria  de  valorização  da 
economia e da distribuição de renda, predominando a valorização do potencial humano interno e 
a  diminuição  dos  contrastes  sociais.  No  entanto,  os  países  considerados  subdesenvolvidos 
parecem sofrer uma subordinação dos países ricos, que é traduzida através de alguns fatos. São 
fatos visíveis nos países considerados subdesenvolvidos, EXCETO: 
a)  Importação  de  tecnologias  mais  avançadas,  incluindo  computadores,  armas  e  máquinas 
industriais
b) Exploração de mão de obra barata através da instalação de multinacionais
c) Importação de produtos agrícolas e minerais para abastecer o consumo e a produção interna
d)  Transferência  de  mão  de  obra  qualificada  para  países  ricos,  que  podem  pagar  melhores 
salários para cientistas e pesquisadores
e) Endividamento externo com altas taxas de juros que caracteriza a dependência econômica 

07. Julgue os itens abaixo, que estão relacionados à erradicação ou diminuição da pobreza no 
Brasil e no mundo:
I - Promoção da saúde preventiva, evitando custos maiores com o tratamento de doenças
II - Investimentos na área de educação, capacitando os trabalhadores para que tenham melhores 
salários
III - Construção de presídios, segregando a população que não está apta a viver em sociedade
IV - Promover a criação de novas empresas que possam gerar mais postos de trabalho

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

08. O termo que melhor define a utilização dos recursos naturais existentes no planeta de forma 
racional, associando o crescimento econômico à preservação ambiental é:
a) Controle Ambiental
b) Estudos de Impactos Ambientais
c) Preservação Ecológica
d) Processo Conservacionista
e) Desenvolvimento Sustentável

09. Desde o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS em 1991, os países do 
mundo passaram a se agrupar dentro dos chamados “blocos econômicos”, procurando proteger e 
desenvolver suas economias. Como não poderia ser diferente, o Brasil participa atualmente de 
dois desses blocos, sendo:
a) MERCOSUL e UNASUL
b) NAFTA e MERCOSUL
c) MERCOSUL e PACTO ANDINO
d) NAFTA e UNIÃO EUROPEIA
e) MERCOSUL e ASEAN

10. Analise os seguintes itens relacionados à preservação do meio-ambiente:
I -  A utilização da biomassa como adubo orgânico, seria uma das alternativas para diminuir a 
poluição atmosférica.
II - Conservar significa não utilizar, seguindo critérios de preservação.
III  -  A reciclagem do lixo  é  uma modalidade de desenvolvimento sustentável  capaz de gerar 



ganhos financeiros.
IV - Combater a pobreza não é modalidade do desenvolvimento sustentável.

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

GABARITO

01. C
Comentário: Não se pode afirmar que o capitalismo alicerçado mundialmente desde a Revolução 
Industrial  no século  XIX na Inglaterra  promoveu uma melhor  distribuição de renda.  O próprio 
contexto capitalista promove a divisão social em classes e a má distribuição de renda.

02. E
Comentário: O espaço geográfico é aquele que a sociedade produz desde suas necessidades ou 
vontades, sendo então produto da transformação da natureza pela sociedade.

03. D
Comentário: As  sociedades modernas precisam desenvolver  a  sustentabilidade dos recursos 
permitindo que futuras gerações também possam se utilizar dos recursos disponíveis no planeta.

04. A
Comentário: Todos os itens estão corretos, já que são características da globalização atual.

05. B
Comentário: A lixiviação é um processo que ocorre após o desflorestamento ou desmatamento 
quando o solo fica “limpo” e propício à lavagem pelas águas das chuvas que acabam levando os 
nutrientes existentes na terra que são importantes para a agricultura e crescimento da vegetação 
em geral.

06. C
Comentário:  Os  países  subdesenvolvidos  exportam  e  não  importam  produtos  agrícolas  e 
recursos naturais. Os desenvolvidos é que compram estes produtos para geralmente transforma-
los em bens de consumo e revende-los aos países subdesenvolvidos.

07. B
Comentário: Não se pode afirmar  que construindo presídios se possa reduzir  ou erradicar  a 
pobreza no planeta.

08. E
Comentário:  O Desenvolvimento Sustentável  é o conceito atualmente utilizado por  governos, 
empresas e sociedade para aliar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental. Tornou-
se mais  evidente  após  a  ECO-92 que ocorreu no  Rio  de Janeiro,  reunindo  líderes  mundiais 
“supostamente” preocupados com a questão ambiental.



09. A
Comentário: O Brasil faz parte do Mercosul – Mercado Comum do Sul e do UNASUL – União das 
Nações do Sul, sendo que este último ainda não entrou em vigor.

10. E
Comentário:  A conservação  permite  a  utilização  de  forma  racional  e  sustentável,  também 
combater a pobreza é considerado desenvolvimento sustentável, pois as pessoas com maiores 
dificuldades financeiras procuram áreas ambientais que disponham de recursos naturais para sua 
sobrevivência. Ex. extração de madeira e poluição das águas.


