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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 21 A 30
Para responder às questões 21 e 22, leia o poema abaixo:
Tudo que encontrei
Na minha longa descida,
Montanhas, povoados,
Caieiras, viveiros, olarias,

A não ser esta cidade
Que vim encontrar sob o Recife:
Sua metade podre
Que com lama podre se edifica.

Mesmo esses pés de cana
Que tão iguais me pareciam,
tudo levava um nome
Com que pode ser conhecido.

É cidade sem nome
sob a capital tão conhecida
Ao entrar no Recife,
Não pensem que entro só

Entra comigo a gente
Que comigo baixou
Por essa velha estrada
que vem do interior;
entram comigo os rios
A quem o mar chamou,
entra comigo a gente
que com o mar sonhou,
E também retirantes […]

A não ser esta gente
Que pelos mangues habita:
Eles são gente apenas
sem nenhum nome que os distinga […]
(MELO NETO, João Cabral de. O Rio, ou relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1953). In.
Antologia Poética. Rio de Janeiro: José Olímpio/Sabiá, 1973. p. 207-219.)

21. Considerando o olhar do poeta em relação a um espaço, assinale a alternativa que indica
INCORRETAMENTE os conceitos da geografia retratados no poema:
a) A segunda estrofe retrata o conceito de território, pois assinala uma relação de domínio sobre um dado
espaço.
b) O conceito de região está retratado em todo o poema, já que o poeta está se referindo às características
socioeconômicas que identificam uma dada área.
c) A primeira estrofe revela o conceito de paisagem, pois indica uma forma utilizada pelo poeta para retratar
um dado espaço.
d) O conceito de território está indicado na terceira estrofe, já que o poeta assinala a relação de identidade
entre as pessoas que habitam os mangues.

22. No texto, o poeta retrata sua indignação em relação às mudanças de lugar devido ao processo migratório.
Considerando o poema e os conhecimentos sobre migração no Brasil, assinale a alternativa que indica
INCORRETAMENTE um dos fatores que explica ocorrência da migração:
a) A falta de opção de oportunidades de trabalho no campo, em função do regime de propriedade que
prevalece no Brasil.
b) A desconcentração da estrutura fundiária no Brasil, que favorece o acesso à terra e ao crédito ao pequeno
produtor rural.
c) A sedução pela vida urbana, a partir do desenvolvimento dos meios de comunicação, sobretudo o rádio e
a televisão.
d) O crescimento das oportunidades de trabalho nas cidades, em função da concentração e aumento do
emprego na indústria.
23. No final do século XX e início do XXI, um amplo desenvolvimento de diversas tecnologias, notadamente a de
telecomunicações, forma a base de transferência de indústrias para territórios diversos do mundo. Com
relação a esse processo de alocação industrial em escala internacional, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Os centros de tomada de decisão das grandes empresas transnacionais mantêm contato permanente e
instantâneo com os lugares de produção e linhas de montagem em todo o mundo.
b) As grandes empresas diminuem seus custos de trabalho em escala mundial em virtude de sua grande
capacidade de conexão com os lugares do planeta que disponibilizam mão-de-obra barata.
c) As inovações de alta tecnologia nas décadas de 1980 e 1990 significam, no estágio atual do capitalismo
global, um poderoso instrumento tanto para o controle como para a supervisão mundial das corporações.
d) Com a transferência, a reestruturação das empresas e o desenvolvimento das inovações técnicas,
consolida-se a tendência de redução substancial tanto de fusões como de aquisições de empresas.
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24. Observe a figura abaixo, que representa o continente africano com a região destacada:

(Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/2/2b/map_sahel.jpg. Acesso em: 1o set. 2008.)

Um dos mais importantes problemas ambientais do mundo atual é a desertificação, que se manifesta em
diversas partes do mundo, podendo-se destacar a África. Neste continente, de acordo com relatórios da ONU,
o processo de desertificação resulta da ocupação humana em regiões de clima semi-árido, árido e sub-úmido.
Diante deste cenário, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o fator da desertificação no
continente e a região em que ele se manifesta mais preponderante:
a) Desenvolvimento acelerado da industrialização e da urbanização, com maior destaque na região
Magreb.
b) Secas e estiagens prolongadas agravadas pelo efeito estufa, associadas às queimadas, sobretudo
porção setentrional do continente.
c) Práticas de monocultura, que retiram a camada de vegetação de solos arenosos, que facilmente
dispersam, sobretudo no Sahel.
d) Práticas de pecuária extensiva para exportação, juntamente com a exploração madeireira, sobretudo
porção meridional.

do
na
se
na

25. A reforma agrária no Brasil, que tem como um dos seus principais protagonistas o Movimento Sem Terra
(MST), tem por objetivo a luta:
a) contra o latifúndio, que é uma fonte importante de sustentação de uma estrutura de poder extremamente
desigual no Brasil.
b) pela ampla difusão no campo de relações capitalistas de trabalho e produção, visando à ampliação do
emprego no campo.
c) pelo desenvolvimento de uma agricultura extensiva calcada nos moldes dos Grandes Complexos
Agroindustriais.
d) contra a modernização tecnológica da agricultura como estratégia para manter a oferta de emprego no
campo.

26. As cidades brasileiras apresentam uma série de problemas sociais, o que tem levado cada vez mais à
organização de movimentos urbanos que lutam por sua transformação. Considerando tais problemas e a
agenda política dos movimentos sociais urbanos, assinale a alternativa que indica INCORRETAMENTE um
dos motivos da reforma urbana:
a) A garantia da segurança jurídica para os grandes promotores imobiliários, visando a uma maior dotação
orçamentária para seus investimentos.
b) A necessidade de assegurar a função social da propriedade, evitando assim a especulação imobiliária.
c) A atuação do Estado no sentido de aumentar os investimentos de infra-estrutura nas áreas mais
degradadas das cidades.
d) A importância de democratizar a prática de planejamento urbano e gestão do espaço, reduzindo assim a
segregação residencial.
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27. Leia com atenção o texto abaixo:
No hemisfério Norte, a compressão dos níveis de gasto é exacerbada pela desregulamentação do mercado de trabalho:
desindexação dos salários, emprego de meio-período, aposentadoria precoce e imposição dos chamados cortes “voluntários” de
salário. Por sua vez, a prática do processo de desgaste (que transfere a carga social do desemprego para os grupos etários mais
jovens) barra a entrada de toda uma geração no mercado de trabalho. Em outras palavras, o processo de eliminação gradual das
indústrias nos países desenvolvidos contribui para a retração do mercado de demanda que, por sua vez, mina os esforços dos
países em desenvolvimento para vender mercadorias manufaturadas para um (retraído) mercado ocidental.
(CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI e do Banco Mundial. São Paulo: Moderna, 1999. p. 71-72.)

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre as dinâmicas econômicas da globalização, assinale a
afirmativa CORRETA:
a) A transferência de indústrias do Norte para os países do Sul e do Leste não chega a afetar o mercado de
trabalho do primeiro, pois a sua oferta de emprego é suficientemente compensada pelo dinamismo do
mercado financeiro.
b) Com a enorme capacidade de produzir mercadorias do sistema capitalista, as práticas de expansão da
atividade produtiva do Norte para o Sul e Leste conduz a uma progressiva melhoria dos níveis salariais
dos trabalhadores de menor renda.
c) A transferência de atividades produtivas das economias de “altos salários” para as de “baixos salários”
tem não apenas proporcionado maior oferta de trabalho nestas atividades, mas também tem contribuído
efetivamente para a redução das disparidades Norte/Sul.
d) A transferência de indústrias das economias mais desenvolvidas para as de menor desenvolvimento
representa deslocamento econômico e desemprego nas primeiras, fato que pressiona a economia
mundial para uma situação de recessão.

28. 0bserve a figura abaixo, que representa uma área urbana hipotética com a distribuição de isotermas:

(VESENTINI, José Willian. Brasil: Sociedade e Espaço - Geografia do Brasil. São Paulo: Ática, 1996. p. 92.)

De acordo com os conhecimentos sobre clima e urbanização, assinale a afirmativa CORRETA:
a) Quanto mais se afasta da área central, mais se observa o aumento da temperatura.
b) A intensa urbanização das áreas centrais interfere na temperatura das cidades.
c) A isoterma 23 ºC corresponde à área que apresenta as temperaturas mais amenas.
d) A existência de áreas verdes não interfere nas variações térmicas das cidades.
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29. Leia o texto abaixo:
Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e
recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos
quais a humanidade depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos
países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.
(Disponível em: http://www.wwf.org./br/informacoes/questoes ambientais/desenvolvimento sustentavel/index.cfm. Acesso em: 28 ago. 2008.)

Diante disso emergem preocupações com a forma do desenvolvimento, com idéias e diretrizes que
conformam o chamado desenvolvimento sustentável, amplamente discutido no mundo atual. Com relação ao
chamado “desenvolvimento sustentável”, é CORRETO afirmar que:
a) representa uma estratégia de desenvolvimento autônomo fundamentado na exploração intensiva de
recursos de um território para o mercado externo, visando essencialmente ao crescimento econômico.
b) objetiva atender indistintamente as demandas dos consumidores mais necessitados nas condições
presentes, não apresentando como preocupação as necessidades das gerações futuras.
c) objetiva o combate das desigualdades no planeta, pois propõe a equalização dos padrões de consumo
tomando como base o padrão dos países ricos.
d) consiste na exploração dos recursos naturais de forma planejada e racional, de modo a não esgotar os
recursos para o futuro, não comprometendo as necessidades das gerações futuras.

30. Observe a figura abaixo:

(IBGE - Conselho Nacional de Geografia. Tipos e Aspectos do Brasil. Rio de Janeiro, 1966. p. 36.)

O seringueiro é um personagem típico da região amazônica, em torno do qual se desenvolve uma singular
organização econômica e social. Considerando os conhecimentos socioeconômicos e ambientais sobre a
Amazônia, assinale a afirmativa CORRETA:
a) A prática de manejo sustentável dos seringais tem provocado conflitos entre seringueiros e agentes
econômicos, em função de estes se apropriarem de terras onde vivem e trabalham aqueles.
b) A prática de extração do látex nos seringais tem levado à redefinição das relações de trabalho,
acarretando a diminuição dos conflitos com os grileiros.
c) A organização em cooperativa dos seringueiros tem propiciado o seu isolamento político e o aumento dos
conflitos com os demais povos da floresta.
d) A prática cooperativa proposta pelo líder dos seringueiros Chico Mendes não logrou desenvolvimento na
região em decorrência do seu assassinato.

