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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 42 A 48
42. No poema Como abater uma nuvem a tiros, de Paulo Leminski, o autor escreve:
Sirenes, bares em chamas,
carros se chocando,
a noite me chama,
a coisa escrita em sangue
nas paredes das danceterias
e dos hospitais,
os poemas incompletos
e o vermelho sempre verde dos sinais
(LEMINSKI, P. Como abater uma nuvem a tiros. In: CESAR, A. C. et. al. Poesia marginal. São Paulo, Ática, 2006.
p. 69. Coleção Para Gostar de Ler, n. 39.)
Com base nesse poema e nos conhecimentos sobre as cidades, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) O trânsito urbano caótico é comum apenas nas grandes metrópoles.
b) A marginalização cresce constantemente nos centros urbanos das grandes cidades.
c) O caos urbano é representado por “Sirenes, bares em chamas, carros se chocando...”.
d) A violência urbana resulta no aumento dos atendimentos de emergência dos hospitais.

43. Observe a charge:

(QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 77.)

Com base na charge e nos conhecimentos sobre o meio ambiente, pode-se afirmar que:
a) os problemas ambientais que afetam o planeta ocorrem com maior frequência em países em via de
desenvolvimento.
b) o mundo está doente, porque as epidemias são cada vez mais locais, como por exemplo a H1N1.
c) a consciência ambiental e o controle do desperdício são tarefas de qualquer cidadão e devem fazer parte
dos nossos princípios éticos e morais.
d) os problemas ambientais só ocorrem nos grandes centros urbanos, onde o custo para se obter água
tratada é mais caro.
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44. Analise o mapa abaixo:

(BRITO, J. L. S. e LIMA, E. F. Atlas escolar de Uberlândia. Uberlândia: EDUFU, 2007. p. 27.)

Com base na leitura do mapa, é CORRETO afirmar que:
a) o principal rio do município corre na direção norte-sul e apresenta-se totalmente retilinizado, o que
favoreceu a construção de várias represas.
b) a escala do mapa é do tipo numérica e significa que 1 cm corresponde a 18 km no terreno real.
c) o município de Uberlândia está localizado no hemisfério setentrional e no hemisfério ocidental.
d) o município em destaque faz parte da denominada Mesorregião do Triângulo Mineiro e sofre influências
culturais e sociais de Goiás e de São Paulo.

45. O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro se destaca no cenário do município de Araponga – MG,
localizado na Zona da Mata Mineira, e se distancia 45 km de Viçosa. Sobre esse espaço, NÃO se pode
afirmar que:
a) a região é bastante movimentada topograficamente, resultado de intensos processos geológicos.
b) Araponga e as cidades próximas vêm se tornando o principal pólo da indústria cafeeira brasileira.
c) a principal atividade econômica de Araponga é a cafeicultura, responsável por ocupar a maior parte da
mão-de-obra local.
d) nos últimos anos, alguns proprietários rurais vêm aproveitando a beleza cênica do lugar para atrair turistas
e visitantes.
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46. Leia a tabela:

(Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1435&id_pagina=1.
Acesso em: 26 jun. 2010.)

Com base na análise da tabela acima e nos conhecimentos sobre a dinâmica da população brasileira, podese afirmar que os menores municípios:
a) apresentam um crescimento populacional abaixo da média nacional.
b) exibem uma população estável, em decorrência das políticas associadas ao turismo rural.
c) localizam-se nos estados com o menor número de habitantes.
d) demonstram uma taxa de natalidade elevada no país.

47. A chegada das novas atividades econômicas, como a criação de carangueijo para o mercado, a geração de
energia eólica e o turismo na comunidade Sítio Cumbé, município de Aracati, no estado do Ceará, resultou
na destruição de um ecossistema local, com consequências socioambientais para a população ribeirinha,
diminuindo, assim, a pesca e a coleta de mariscos. Assinale a afirmativa CORRETA que indica o
ecossistema destruído:
a) Caatinga.
b) Mangue.
c) Floresta de babaçu.
d) Recife de corais.
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48. Observe a tabela e o texto abaixo:
Percentual de municípios que ofertaram serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade,
segundo o tipo de serviço realizado – Brasil - 2009

Os serviços de proteção especial de alta complexidade caracterizam-se pela oferta de moradia e
alimentação aos seus usuários, assegurando-lhes também o acesso necessário aos demais cuidados e
atenções que se façam necessários. [...]
(Disponível em: http://www.ecodebate.com.br/2010/05/25/especial-ibge-perfil-dos-municipios-brasileiros-2009assistencia-social-analisa-servicos-socioassistenciais-municipais. Acesso em: 06 ago. 2010.)

Com base na análise da tabela e nas informações do texto, sobre os serviços de proteção especial de alta
complexidade, é CORRETO afirmar que:
a) as mulheres são bem atendidas, tendo em vista serem expostas a atos de violência doméstica.
b) a população adulta, apesar de ser mais apta, recebe mais atendimento que o oferecido à população idosa
e aos jovens.
c) a população de rua sofre com a ausência de atendimento de suas necessidades básicas, como banho e
dormitório.
d) esses tipos de serviço são uma realidade na maioria das cidades brasileiras.

