
Prepare-se para a prova objetiva do concurso da PM-SP resolvendo mais um 

teste especial. Logo abaixo, você poderá praticar algumas questões da 

disciplina de Geografia, que faz parte do conteúdo de conhecimentos gerais 

do concurso. No final, veja o gabarito comentado feito pelo professor Sérgio 

Reis, que leciona no curso Estratégia. 

 

1. (Vunesp 2015) Que significa o advento do século XVI? [...] Se essa 

passagem de século tem hoje um sentido para nós, um sentido que talvez 

não tinha nos séculos anteriores, é porque vemos que aí é que surgem as 

primícias da globalização. E essa globalização é mais que um processo de 

expansão de origem ibérica, mesmo se o papel da península foi dominante. 

[...] Em 1500, ainda estamos bem longe de uma economia mundial. No 

limiar do século XVI, a globalização corresponde ao fato de setores do 

mundo que se ignoravam ou não se frequentavam diretamente serem postos 

em contato uns com os outros. 

 

Limiar: início. 

Primícias: primeiras coisas de uma série. 

 

GRUZINSKI, Serge. A passagem do século: 1480-1520, 1999. 

 

O texto  

a) defende a ideia de que a expansão marítima dos séculos XV e XVI tenha 

provocado a globalização, pois tal expansão eliminou as fronteiras 

nacionais.  

b) rejeita a ideia de que a expansão marítima dos séculos XV e XVI tenha 

provocado a globalização, pois muitos povos do mundo se desconheciam.  



c) identifica a expansão marítima dos séculos XV e XVI com o atual contexto 

de globalização, destacando, em ambos, a completa internacionalização da 

economia.  

d) compara a expansão marítima dos séculos XV e XVI com o atual contexto 

de globalização, demonstrando o papel central, em ambos, dos países 

ibéricos.  

e) relaciona a expansão marítima dos séculos XV e XVI com o atual contexto 

de globalização, ressalvando, porém, que são processos históricos 

distintos.  

 

2. (Modelo Vunesp) As migrações transnacionais, intensificadas e 

generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos 

particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema 

também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para 

lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos 

drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores 

socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente 

distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações 

totalmente diversas. 

 

IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 

A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel 

importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. 

Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma 

política migratória atual dos países desenvolvidos são 

a) a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a 

imigração.  

b) a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para 

os imigrantes.  



c) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens 

dos imigrantes.  

d) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados.  

e) a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas 

sociais.  

 

3. (Vunesp)  O processo de mundialização do sistema capitalista sempre 

esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na constituição de 

determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de organização do 

espaço mundial. Constituem-se em política econômica e em lógica capitalista 

de ordenamento do espaço mundial no período atual:  

a) o keynesianismo e o colonialismo.  

b) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo.  

c) o neoliberalismo e a globalização.  

d) o mercantilismo e a descolonização.  

e) o liberalismo e o imperialismo.  

 

4. (Vunesp)  O BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – vem 

negociando cuidadosamente o estabelecimento de mecanismos 

independentes de financiamento e estabilização, como o Arranjo Contingente 

de Reservas (Contingent Reserve Arrangement – CRA) e o Novo Banco de 

Desenvolvimento (New Development Bank – NDB). O primeiro será um 

fundo de estabilização entre os cinco países; o segundo, um banco para 

financiamento de projetos de investimento no BRICS e outros países em 

desenvolvimento. 

 

(www.cartamaior.com.br. Adaptado.) 

 

 



O Arranjo Contingente de Reservas e o Novo Banco de Desenvolvimento 

procuram suprir a escassez de recursos nas economias emergentes. Tais 

iniciativas constituem uma alternativa  

a) às instituições de crédito privadas, encerrando a sujeição econômica dos 

países emergentes e evitando a assinatura de termos regulatórios 

coercitivos sobre as práticas de produção.  

b) aos bancos centrais dos países do BRICS, reduzindo os problemas 

econômicos de curto prazo e maximizando o poder de negociação do 

grupo.  

c) às instituições criadas na Conferência de Bretton Woods, definindo novos 

mecanismos de autodefesa e estimulando o crescimento econômico.  

d) ao norte-americano Plano Marshall, elegendo com autonomia o destino da 

ajuda econômica e os investimentos públicos em áreas estratégicas.  

e) à hegemonia do Banco Mundial, deslocando o centro do sistema 

capitalista e os fluxos de informação para os países em desenvolvimento.   

5. (Vunesp)  O processo de desconcentração industrial no estado de São 

Paulo, iniciado na década de 1970, alterou profundamente seu mapa e 

território: a mancha metropolitana da capital se expandiu em direção ao 

Vale do Paraíba, Sorocaba e às regiões de Campinas e Ribeirão Preto, 

conglomerados urbanos especializados se formaram ao longo de uma densa 

malha rodoviária e as cidades médias assumiram a liderança do mercado em 

seu entorno. 

 

(Claudia Izique. Pesquisa FAPESP, julho de 2012.) 

 

 

A transformação da indústria na metrópole de São Paulo pode ser 

entendida pela modificação do sistema de produção, associada aos avanços 



em transporte e comunicação. As empresas que participaram desse processo 

procuravam  

a) conseguir mão de obra suficiente para suas atividades, já que na 

metrópole os trabalhadores não aceitavam mais trabalhar nas fábricas.  

b) adquirir matéria-prima para seus produtos, visto que os recursos naturais 

na metrópole haviam se esgotado.  

c) obter novos mercados, já que a influência dos produtos importados no 

centro da metrópole é muito grande.  

d) antecipar mercados, prevendo as futuras necessidades das cidades 

médias em expansão.  

e) reduzir os custos da produção, sabendo que as novas cidades ofereciam 

incentivos fiscais, terrenos e mão de obra mais baratos.  

 
 

6. (Vunesp)   



 

 

Considerando os cenários encontrados nos gráficos e os conhecimentos 

sobre o consumo mundial de energia primária, é correto afirmar que  

a) os países membros da OCDE diminuíram sua participação percentual no 

consumo mundial de energia primária em resposta ao aumento em seu 

padrão de consumo.  

b) o consumo mundial de energia primária entre os países desenvolvidos 

aumentou em razão da crise econômica no período.  

c) a China aumentou sua participação percentual no consumo mundial de 

energia primária devido ao seu desligamento do bloco dos Tigres Asiáticos.  



d) os países subdesenvolvidos aumentaram sua participação percentual no 

consumo mundial de energia primária em função do aumento em seu 

dinamismo econômico.  

e) o Oriente Médio registrou o maior aumento percentual no consumo 

mundial de energia primária devido ao crescimento de sua produção 

industrial.   

 

7. (modelo Vunesp) Ao longo do século XX, as características da população 

brasileira mudaram muito. Os gráficos mostram as alterações na distribuição 

da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade (número de 

filhos por mulher) no período entre 1940 e 2000. 

 

Comparando-se os dados dos gráficos, pode-se concluir que  

a) o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da 

taxa de fecundidade.  

b) quando predominava a população rural, as mulheres tinham em média 

três vezes menos filhos do que hoje.  

c) a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do 

número de filhos por mulher.  

d) quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior 

passa a ser a taxa de fecundidade.  



e) com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por 

mulher tende a ser menor.  

 

8. (modelo Vunesp) O processo de modernização de alguns países 

subdesenvolvidos é marcado pela concentração de renda, propriedades e 

serviços, o que acarretou uma precariedade da moradia urbana para a maior 

parcela da população, sobretudo nas grandes cidades. Isso pode ser 

observado na imagem abaixo, que retrata a realidade contrastante entre os 

bairros de Paraisópolis (no primeiro plano) e Morumbi (no segundo plano), 

na cidade de São Paulo. 

 

 

 

A imagem e o texto retratam um processo conhecido como  

a) especulação imobiliária.  

b) desmetropolização.  

c) conurbação.  

d) favelização.  

e) segregação espacial.  

 

9. (Modelo Vunesp)  Analise o mapa e o texto que seguem. 



 

 

 

Nas últimas décadas, o Brasil transformou-se em um dos maiores 

produtores e fornecedores de alimentos e fibras para o mundo. A retirada da 

cobertura vegetal natural está entre os fatores que evidenciam o aumento 

da produção e da participação do país no mercado mundial. A cultura da 

soja, por exemplo, é a principal responsável pela retirada da cobertura 

vegetal natural para uso agrícola. 

 

Em relação a esse contexto, o bioma identificado pelo número 

__________ corresponde __________, área mais afetada pela retirada de 

cobertura vegetal natural para a produção de soja.  

a) 1 - à caatinga  

b) 2 - aos campos  

c) 3 - à zona da mata  

d) 4 - ao cerrado  

e) 5 - ao pantanal  

 



10. (Modelo Vunesp) 

Em um estudo feito pelo Instituto Florestal, foi possível acompanhar a 

evolução de ecossistemas paulistas desde 1962. Desse estudo publicou-se o 

Inventário Florestal de São Paulo, que mostrou resultados de décadas de 

transformações da Mata Atlântica. 

 

Examinando o gráfico da área de vegetação natural remanescente (em mil 

km2) pode-se inferir que  

a) a Mata Atlântica teve sua área devastada em 50% entre 1963 e 1973.  

b) a vegetação natural da Mata Atlântica aumentou antes da década de 60, 

mas reduziu nas décadas posteriores.  

c) a devastação da Mata Atlântica remanescente vem sendo contida desde a 

década de 60.  

d) em 2000-2001, a área de Mata Atlântica preservada em relação ao 

período de 1990-1992 foi de 34,6%.  

e) a área preservada da Mata Atlântica nos anos 2000 e 2001 é maior do 

que a registrada no período de 1990-1992.  

 

 

Simulado Vunesp PMSP: Gabarito comentado.  

 

1. [E] Como mencionado corretamente na alternativa (E), o texto enfoca o 

processo de mundialização traçando um paralelo entre a expansão marítima 



europeia e a globalização atual, deixando claro que apesar da ligação, são 

processos diferentes. No trecho que grifei fica claro que no século XVI, 

globalização significa mais contato entre povos distintos que qualquer 

integração maior.  

Vamos conferir o erro de cada alternativa, estão erradas:  

 (A) Porque o texto não acusa a expansão marítima como causa da 

globalização, embora esta tenha sido um esboço da integração em nível 

mundial; diferente de eliminar as fronteiras nacionais, a expansão marítima 

ocorre durante a formação dos Estados Nacionais absolutistas em que as 

fronteiras dos territórios são delimitadas. 

(B) Porque o texto afirma que a expansão coloca em contato povos 

desconhecidos e isso seria um primeiro passo da globalização. 

 (C) Porque o texto não identifica a expansão marítima como a globalização, 

ressaltando sua pontualidade na história e o trecho que destaquei mostra 

com clareza que no século XVI a economia não era internacionalizada, mas 

ocorrem os primeiros contatos. 

(D) Porque embora haja comparação entre os processos, os países ibéricos 

(localizados na península ibérica: Portugal e Espanha) são mencionados 

apenas na expansão marítima, em que foram protagonistas.  

 

2. [A] A migração é um fenômeno humano que ocorre por várias razões. De 

modo geral os motivos que levam a alguém emigrar (sair) de sua terra 

natal, são as precárias condições de vida, que impulsionam pessoas em 

busca de melhores oportunidades de trabalho. Emigrações podem ocorrer 

por diversos motivos, como causas naturais (uma seca ou uma praga que 

destruiu a agricultura), econômicos (pobreza), guerras (refugiados). Sempre 

em busca de melhores condições de vida e oportunidades. Os principais 

destinos são os países desenvolvidos, destacadamente os da U.E (União 

Europeia) e os EUA.  



A população dos países desenvolvidos é predominantemente adulta e 

idosa. A baixa taxa de natalidade e fecundidade e a alta expectativa de vida, 

fará que em médio prazo as economias mais desenvolvidas sofram de falta 

de mão de obra. Mas apesar disso, no cotidiano, nas realidades micro sociais 

há um preconceito contra imigrantes que geram conflitos que denominamos 

Xenofobia: aversão a estrangeiros. Este preconceito contra os imigrantes 

aumenta em épocas de crises econômicas. Os principais argumentos contra 

a imigração são econômicos, pois os imigrantes representam concorrência 

no mercado de trabalho e forçam os salários pra baixo, e também cultural, 

pois a maior parte dos países europeus recebem principalmente migrantes 

africanos ou asiáticos de religião islâmica, o que faz com que possamos 

associar a atual xenofobia europeia como Islamofobia. Alguns partidos de 

extrema direita na Europa são declaradamente antissemitas (povos semitas 

= judeus e árabes). As barreiras à migração estão cada vez maiores na 

Europa, sobretudo com a onda de imigrantes sírios, fugindo da guerra, estão 

tentando entrar na Europa. Em 2015 foram mais de 800 mil refugiados que 

entraram legal e ilegalmente no continente desenvolvido. Já nos EUA por 

exemplo, construíram um muro de separação na fronteira com o México para 

barrar a entrada de latinos no pais.  

E aí? Já sabe identificar o erro em cada alternativa? Vamos observar os 

erros: 

A (B) eliminamos pois as barreiras à imigração são cada vez maiores. 

A (C) os bens dos imigrantes não são acautelados, ou seja, tomados 

como garantia. 

A (D) está errada pois não ocorre a expulsão dos imigrantes mais ricos 

e qualificados, ao contrário, existe o que chamamos de fuga de cérebros, a 

mão de obra altamente qualificada dos países subdesenvolvidos encontra 

oportunidades muito melhores nos países desenvolvidos. 



A (E) começa com uma informação correta, e na sequência apresenta 

um erro ao afirmar que os fluxos migratórios intensos para os países 

desenvolvidos geraram lá um fortalecimento das políticas sociais. Na 

verdade, ocorreu o contrário: o enrijecimento das políticas contrárias à 

imigração e aumento da xenofobia. 

 

3. [C]. Entre as principais caracteristicas da globalização podemos citar: O 

neoliberalismo, capitalismo financeiro, toyotismo, desconcentração espacial 

e um grande fluxo de capitais, informações e mercadorias.  

 

4. [C] O grupo de cooperação diplomática e econômica BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul) criou o Novo Banco de Desenvolvimento 

para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes e 

subdesenvolvidos. Do ponto de vista geopolítico, significa que as potências 

emergentes querem maior autonomia em relação ao FMI e Banco Mundial, 

organismos cujo maior poder é conferido aos países desenvolvidos.  

 

5. [E] A partir da década de 1970, começou o  processo de descentralização 

da produção industrial no Brasil que foi tem aumentado gradativamente. 

Algumas empresas se deslocaram para o interior de São Paulo e outros 

estados, além disso, grande parte dos novos investimentos industriais foi 

direcionada para pequenos e médios municípios. As vantagens são: 

incentivos fiscais, mão de obra barata, facilidade de transportes, além da 

doação de terrenos por Estados e prefeituras. Ás disputas pelos 

investimenos chamamos de Guerra Fiscal.  

 

6.  [D] Como mencionado corretamente na alternativa [D], no intervalo 

mostrado pelos gráficos, ocorreu o aumento da participação de países 

subdesenvolvidos no consumo mundial de petróleo, resultado dentre outros 

fatores, do crescimento de suas economias.  



Estão incorretas as alternativas:  

[A] e [B], porque a redução da participação dos países desenvolvidos 

ou da OCDE ocorreu em razão da maior porcentagem dos subdesenvolvidos 

no consumo mundial total;  

[C], porque a China não compõe o grupo denominado Tigres Asiáticos;  

[E], porque o Oriente Médio não registrou aumento da produção 

industrial.  

 

7. [E] A partir da década de 1930, o Brasil passou a se desenvolver sob 

novas bases: industrialização, expansão comercial e prestação de serviços, 

além da agropecuária, fato que promoveu movimentos migratórios e um 

rápido e constante crescimento da população urbana. 

A alternativa [A] é falsa: houve aumento relativo da população urbana, 

o que justifica a queda na taxa de fecundidade;  

A alternativa [B] é falsa: no período de predomínio de população rural, 

as mulheres tinham em média três vezes mais filhos; 

A alternativa [C] é falsa: a diminuição relativa da população rural 

coincide com a diminuição do número de filhos por mulher; 

A alternativa [D] é falsa: quanto maior a população urbana, menor a 

taxa de fecundidade.  

 

8. [E] Como mencionado corretamente na alternativa [E], a imagem remete 

ao conceito de segregação espacial, ou seja, a concentração de setores da 

sociedade em espaços definidos por sua faixa de renda.  

Estão incorretas as alternativas:  

[A], porque especulação imobiliária é a reserva de espaços em áreas 

privilegiadas das cidades objetivando o aumento do valor de mercado;  



[B], porque desmetropolização é o processo de redução do ritmo de 

crescimento das metrópoles em detrimento do crescimento das cidades 

médias;  

[C], porque conurbação é o processo de integração físico-espacial 

entre duas ou mais cidades;  

[D], porque o texto e a figura indicam a desigualdade socioeconômica 

do espaço urbano e não somente a favelização.  

 

9. [D] O principal domínio que foi desmatado pelo avanço da fronteira 

agrícola, com a expansão da soja transgênica foi o cerrado. Atualmente a 

fronteira agrícola avança sobre a floresta amazônica.  

 

10. [E] A Mata Atlântica foi o símbolo das primeiras lutas pela preservação 

do meio ambiente. O resultado bem-sucedido de suas campanhas e sua 

perseverança são mostrados em índices de aumento de áreas preservadas. 

A alternativa [A] é falsa: a área devastada no período foi em torno de 

29%; 

A alternativa [B] é falsa: a vegetação vem decaindo, embora em ritmo 

mais lento, desde o período colonial. 

A alternativa [C] é falsa: aparentemente, a devastação começou a ser 

contida após 1992; 

A alternativa [D] é falsa: a área preservada foi de 1,3%. 

 

 

  
 

 


