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1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

7. O tempo dispon
nível para a realização daa prova é dee
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
derãoseretirarr
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
na folhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
Aosairdasala, aotérminodaa
durrantearealizaççãodaprova.A
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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Geografia

Durante muito tempo, o espaço geográfico brasileiro foi
considerado monótono em termos de suas condições
paisagísticas. Todavia, segundo Aziz Ab’ Sáber, o território
brasileiro apresenta um valioso mostruário das principais
paisagens e ecologias do Mundo Tropical, as quais podem ser
classificadasemseisdomíniosmorfoclimáticos.
Sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, assinale a
afirmativacorreta.
(A) O domínio morfoclimático da Amazônia possui uma
importante variedade de águas perenes, com rios negros,
brancosedeáguascristalinas.
(B) O domínio morfoclimático das Pradarias Mistas não
abrangeterrenossedimentares.
(C) O domínio morfoclimático do Cerrado apresenta, em suas
faixas de matasͲgaleria, um ótimo estado de conservação
ambiental.
(D) O domínio morfoclimático do Planalto das Araucárias é
marcadoporpequenasdiferençaspedológicasemrelaçãoa
outrosplanaltosecologicamentesimilaresdocentroͲsuldo
país.
(E) O domínio morfoclimático da Caatinga não sofreu com a
degradação da vegetação e dos solos em suas áreas de
“brejos”.

01
A representação de fenômenos geográficos de natureza
dinâmica,caracterizadospormovimentosnoespaço,podeser
realizadamediantemapasquemostremposiçõessucessivasdo
fenômeno em seu deslocamento, materializando sua
intensidade,direçãoesentido.
Osfenômenosgeográficoscomestacaracterísticasãobastante
variados e podem ser representados por mapas elaborados
atravésdométodode
(A) fluxos.
(B) isarítmico.
(C) iconográfico.
(D) dasimétrico.
(E) ponto.

02
Os mapas temáticos constituem um dos principais
instrumentosempregadosnoensinodegeografia.Elesservem
de suporte para a localização dos componentes do tema que
estásendoabordadopeloprofessorepelosalunos.
Emrelaçãoàanálisedemapastemáticos,leiaasafirmativasa
seguir.
I. É necessário verificar a localização e a distribuição dos
atributosrelacionadosaotema.
II. É preciso assinalar as áreas díspares e atentar para as
evidênciascontrastantes.
III. É necessário detectar a direção e a magnitude dos
movimentosedastransformações.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

05
Leiaofragmentoaseguir.
______éumconjuntodecertagrandezaterritorialondeháum
esquemacoerentedefeiçõesderelevo,tiposdesolos,formade
vegetação e condições climatoͲhidrológicas. Cada um destes
conjuntoséformadopordiversos______.Aexpressão______
designamanchasdecerradoecaatingasituadasnointerior de
conjunto totalmente diferente, podendo revelar a dinâmica
paleoclimáticabrasileiraesuainfluênciasobreafitogeografia.
Assinaleaalternativaquecompletacorretamenteaslacunasdo
fragmentoacima.
(A) bioma–enclaves–geossistema
(B) ecossistema–domíniosmorfoclimáticos–areacore
(C) domíniomorfoclimático–ecossistemas–reduto
(D) geossistema–redutos–relicto
(E) relicto–enclaves–domíniomorfoclimático

03
A elevada concentração populacional e a presença de
atividades industriais nas grandes cidades contribuem para o
aumentodosproblemasambientaisqueafetamaqualidadede
vidadosseushabitantes.
Com relação aos problemas ambientais urbanos, analise as
afirmativasaseguir.

06
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino de Geografia (BRASIL, 1998), a Cartografia deve
funcionar como um instrumento na aproximação dos alunos
comoslugaresecomomundo.
Sobre a educação cartográfica no terceiro e quarto ciclos do
EnsinoFundamental,analiseasafirmativasaseguir.
I. Aeducaçãocartográficadevedarcontinuidadeàformação
noselementosdarepresentaçãográfica.
II. A educação cartográfica propõeͲse a formar, ao mesmo
tempo,leitorescríticosemapeadoresconscientes.
III. A educação cartográfica deve enfatizar a localização dos
fenômenosgeográficos.
Assinale:
(A) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(E) sesomenteaafirmativaIIIestiveremcorretas.

I. A expansão urbana não controlada pode comprometer a
proteção dos mananciais de água que abastecem as
cidades.
II. A impermeabilização do solo nas grandes cidades pode
contribuirparaaocorrênciadeinundações.
III. A ocupação urbana em áreas de encosta com alta
declividadeaumentaosriscosdedeslizamentos.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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O ÍÍndice de Deseenvolvimento Humano
H
(IDH),, publicado peelo
Pro
ogramadasNaççõesUnidaspaaraoDesenvolvvimento(PNUD
D),
levaa em conta dados
d
não con
nsiderados parra o cálculo do
d
Pro
odutoNacional Bruto(PNB),ccomoaquelesrrelativosàsaúd
de
eàeducação.
oIDHnotempo
oenaescalado
os
Épossívelanalisarradinâmicado
unicípiosbrasileeiros.
mu
Os mapasaseguirapresentamaaevoluçãodoIDHnosperíodo
os
de1970a1991ede1991a2000
0.

A nova ordem mun
ndial se articula fortemente à nova divisão
o
internacional do trabalho. Divisões pretéritas ganham
m
comp
plexidade e no
ovas relações econômicas e
e políticas são
o
estab
belecidas.
Aessserespeito,anaaliseasafirmativasaseguir.
I. A
A nova divisãão internacion
nal do trabalho leva em
m
consideração, dentre outros aspectoss, os níveiss
te
ecnológicosdeprodução.
II. Em
E
cada perío
odo histórico são valorizad
dos diferentess
re
ecursosnaturaise,portanto,d
distintasregiõe
esdoplaneta.
III. Os
O centros so
ofisticados dee pesquisa e
e os distritoss
fiinanceiros são
o espaços vaalorizados na nova divisão
o
in
nternacionaldo
otrabalho.
Assin
nale:
(A) sesomenteaaffirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaaffirmativaIIestivvercorreta.
(C) sesomenteaaffirmativaIIIestiivercorreta.
(D) sesomenteasaafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirm
mativasestivereemcorretas.

09
ConsiderandoanovvadesͲordemm
mundial,podem
mosafirmarquee
doͲnação tem desempenhado um papell
a figgura do Estad
ambivalente.Paraaalgunsanalistass,oEstadoͲnaçããoencontraͲsee
em processo
p
de fraagilização e exxtinção. Para outros, mais do
o
quep
perdendoimpo
ortância,estásereestruturandofaceànovaa
geopolíticamundial.
Sobre
eoEstadoͲnaçããoeseupapelnanovadesͲo
ordemmundial,,
assinaleaafirmativaacorreta.
N período neo
oliberal, o Estaado capitalista perdeu poderr
(A) No
apenassobreo setorindustriaal,estandoose
etordeserviçoss
exclusivamente
e
sobseucontro
ole.
(B) A
A instalação de infraestruturas básicas, como
c
rede dee
transporte, de água e de ssaneamento, continua
c
a serr
re
ealizadaexclusivamentepeloEstado.
(C) O
O Estado nos países centrais europeus, no período
o
neoliberal,
n
amp
pliou sua área de atuação para fazer frentee
aocrescentepo
oderdascorporaçõestransnaccionais.
A soberania do Estado foi abalada por prob
blemáticas quee
(D) A
ampliaram sua escala a ponto de se traansformar em
m
s.
questõesglobai
q
(E) A
A emergência de circuitos d
de poder como o do crimee
organizado
o
deriivou do fortaleecimento do po
oder do Estado
o
emnovasesfera
e
as,comoadop
planejamentote
erritorial.

(THÉÉRY,HervéeMELO
O,NeliAparecida.A
AtlasdoBrasil:disp
paridadesedinâmiccas
dotterritório.SãoPaulo
o:Edusp,2005:246ͲAdaptado)

Ap
partirdasinform
maçõesobtidasdaleiturado
osmapas,analise
asaafirmativasaseeguir.
I. No período de
d 1970 a 199
91, as regiõess marcadas peela
modernização
o agrícola e pela progresssão das frentes
pioneirastiverramumdesenvvolvimentoacentuadodoIDH..
II. Entre 1970 e 1991, o desenvolvimento do IDH da regiãão
Nordesteapreesentaestagnaçção,comexceççãodascapitaisse
deoutraspequenasregiões.
III. Noperíododee1991a2000,oprogressodaregiãoNordesste
emtermosdo
oIDHfoibastanteacentuado.
Asssinale:
(A) sesomenteaafirmativaIesttivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIesstivercorreta.
(D) sesomenteassafirmativasIeeIIIestiveremccorretas.
(E) setodasasafiirmativasestiveeremcorretas.
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O Brasil figura entre os países mais bem dotados do ponto de
vista dos recursos hídricos (...). Dispõe de densa rede
hidrográfica, formada por grandes bacias que cobrem o
essencialdoterritório,edepequenasbaciascosteiras.

CostumaͲsepensaremumacidadecomoumaentidadeisolada
e fortemente individual. [...] Ocorre que as cidades, muito
frequentemente,situamͲsetãopróximasumasdasoutrasquea
interação entre elas vai, à medida que se relacionam mais e
maisentresi,sofrendoumatransformaçãoimportante.

(THÉRY, HervéeMELO, Neli Aparecida. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas
doterritório.SãoPaulo:Edusp,2005:76Ͳ7)

(Souza,M.L.ABCdodesenvolvimentourbano.
RiodeJaneiro:BertrandBrasil,2007).

Comrelaçãoaopotencialeàutilizaçãodasbaciashidrográficas
brasileiras,analiseasafirmativasaseguir.
I. Uma alta proporção do potencial hidráulico da bacia do
Paranájáestáaproveitada.
II. A construção de hidrelétricas na bacia do AraguaiaͲ
Tocantinséfacilitadapelatopografiaacidentadadaregião.
III. Nasdécadasde1970e1980,oaproveitamentohidrelétrico
da bacia Amazônica causou a inundação de grandes áreas
florestais.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Sobre os conceitos e noções vinculados à intensificação das
interações entre cidades próximas, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) Uma metrópole é um sistema urbano em escala local
polarizado por uma cidade principal que abriga o núcleo
metropolitano.
(B) O fenômeno da conurbação ocorre quando os tecidos
urbanosdeduascidadessejuntam.
(C) O movimento pendular diário refereͲse ao fluxo de
trabalhadoresqueresidememumacidadeetrabalhamem
outra.
(D) Uma aglomeração urbana se forma quando duas ou mais
cidades passam a atuar como um sistema em escala
regionalounacional.
(E) Os serviços de interesse comum, que atendem a mais de
umacidade,podemseroferecidospormeiodeumagestão
integrada.

11
Osproblemasdecorrentesdotráfegoineficientejásãosentidos
nas grandes cidades brasileiras. A predominância do modal
rodoviário,comcarrosparticulareseônibus,refleteosdefeitos
de planejamento de nossas cidades e a forte influência da
indústria automobilística na determinação dos padrões de
consumoemodelosdeurbanização.
Considerando as relações entre o sistema de transporte por
automóveiseônibus,aexpansãourbanaeaqualidadedevida
nacidade,analiseasafirmativasaseguir.
I. A expansão urbana associada ao sistema rodoviário não
segue eixos bem estruturados, avançando em todas as
direçõescomouma“manchadeóleo”.
II. Àmedidaqueamalhaviáriaseexpande,cresceademanda
porinstalaçãodeinfraestruturaeaumentamasdistânciasa
serempercorridas.
III. O transporte sobre rodas é considerado flexível, embora
representealtoscustoseconômicoseambientais.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativaIeIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

13
A partir da década de 1960, a modernização da agricultura
brasileiraproduziuumanovaGeografiafeitadebeltsmodernos
e de novos fronts. Esses belts são, por vezes, heranças e
cristalizações de fronts próprios de uma divisão do trabalho
anterior. Áreas que, ocupadas em outros momentos, se
densificam e se tecnificam, ganhando novas valorizações que
acabam por “expulsar” certos produtos para terras ainda não
utilizadas.
(adaptado de SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e
sociedadenoiníciodoséculoXXI.RiodeJaneiro:Record,2001:119)

Sobre os padrões territoriais da modernização da agricultura
brasileira,assinaleaafirmativacorreta.
(A) A modernização da agricultura nordestina se realizou em
áreascontinuasecombaixograudeespecialização.
(B) As culturas voltadas para o mercado interno do CentroͲ
ͲOeste incorporaram mais rapidamente as características
damodernizaçãoagrícola.
(C) A modernização do cultivo da cana de açúcar, a partir da
década de 1970, foi mais acelerada na Zona da Mata
nordestina.
(D) Asoja,cultivoemblemáticodeumaagriculturaglobalizada,
penetranoBrasilnadécadade1960,apartirdeumafrente
pioneiranoRioGrandedoSul.
(E) A expansão da produção de laranja a partir da década de
1960 ocorreu principalmente na Região Sul, em função do
aumentodademandaindustrial.


Professor de Educação Básica II – Geografia

Tipo 1 – Cor Branca – Página 5

Concurso Público para a Secretaria de Estado de Educação – 2013

FGV-Projetos

14

16

Em relação às concepções teóricas e metodológicas da
Geografia,analiseasafirmativasaseguir.
I. OespaçotemsidooconceitocentraldaGeografiadesdea
institucionalizaçãodadisciplinanoséculoXIX.
II. A região aparece alternadamente como objeto, método, e
conceitoemdiferentesescolasdepensamentogeográfico.
III. A investigação da relação homemͲnatureza e a construção
de ciência de síntese são ideias centrais no pensamento
geográficocontemporâneo.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

“Apartirdadécadade20,quandoseintensificouoprocessode
substituição de importações e cresceu o parque industrial
paulistano, a cidade já havia enclausurado a antiga área do
triânguloondehavianascido,expandindoseuespaçoaolongo
doseixosferroviárioseemdireçãoàAvenidaPaulista.”
(Adaptado de: SCARLATO, Francisco Capuano. População e Urbanização
brasileira.In:ROSS,Jurandyr.GeografiadoBrasil.SãoPaulo:Edusp,1995:443Ͳ4)

Sobre o crescimento urbano da cidade de São Paulo e sua
relação com a consolidação do plano viário, assinale a
afirmativacorreta.
(A) Nadécadade1950,aperiferiadacidadedacidadedeSão
Pauloseintegravaaosmunicípiosvizinhospormeiodeum
sistemaderodoviaseferrovias.
(B) O crescimento da cidade segundo os vetores rodoͲ
Ͳferroviários criou, na segunda metade do século XX, um
espaçohomogêneoemquearendaseelevadocentropara
aperiferia.
(C) O surgimento dos loteamentos de alta renda dos bairros
dos Jardins, em direção aos terraços do rio Tietê, estava
associado ao planejamento urbano seletivo da década de
1970.
(D) Aexpansãodamalhaferroviáriapermitiuosurgimentode
bairros residenciais de alta renda na periferia, atendidos
pelaSantosͲJundiaí.
(E) Oantigotriânguloondeacidadehavianascido,sofreuum
rápido processo de verticalização, mantendo as funções
decisóriasdaeconomiaurbana.

15
“Conjunto de todos os instrumentos de trabalho e de todas as
formasdefazer,acidadesópoderáserentendidaaoconsiderar
acoexistênciadedivisõesterritoriaisdetrabalho.Acidadenão
é apenas o reino do circuito superior, mas também o lugar do
circuitoinferior,dotrabalhonãoͲespecializado,dasproduçõese
serviçosbanais,dasaçõesligadasaosconsumospopulares.”
(Adaptadode:SILVEIRA,MariaLaura.SãoPaulo:Osdinamismosdapobreza.In:
CARLOS, A. F. e OLIVEIRA, A.(org.). Geografias de São Paulo: Representação e
crisedametrópole.SãoPaulo:Contexto,2004)

Sobre as características do circuito inferior da economia
urbana,assinaleaafirmativacorreta.
(A) As atividades do circuito inferior utilizam raramente a
telefonia celular, o que denota a pouca necessidade de
comunicação à distância entre os trabalhadores mais
pobres.
(B) As atividades do circuito inferior utilizam, com frequência,
diversostiposdedinheiro,comoticketsevalesque,depois,
podemsertrocadospordinheiro.
(C) As atividades ligadas ao circuito inferior se caracterizam
pelotrabalhocomhoráriosfixosepausaspréͲestabelecidas
epelagarantiadebenefíciostrabalhistasaosempregados.
(D) As atividades ligadas ao circuito inferior se localizam a
grandesdistânciasdeseusfornecedores.
(E) Atividades do circuito inferior se localizam no centro de
negócios das cidades, onde há maior disponibilidade de
áreaeosaluguéissãomaisbaixos.

17
Adesconcentraçãodaproduçãoindustrialapartirdadécadade
1970 é uma das manifestações da reconfiguração da divisão
territorialdotrabalhonoBrasil.
Sobre o processo de “descentralização” industrial brasileiro,
assinaleaafirmativacorreta.
(A) O CentroͲOeste perde importância no quadro industrial, o
que se deve à baixa concentração de capitais no processo
produtivo.
(B) A produção industrial se estende para novas áreas da
Região Sul e para alguns pontos do CentroͲOeste, do
NordesteedoNorte.
(C) Entre os anos de 1970 e 1990, o Estado de São Paulo
aumenta sua participação relativa no total de pessoas
empregadasnaindústria.
(D) ARegiãoSulcaracterizaͲsecomoumaregiãoperdedorano
rearranjodaproduçãoindustrial.
(E) Entre os anos de 1970 e 1990, o número de
estabelecimentos industriais diminui significativamente no
interiordeSãoPaulo.
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O m
mapa a seguir apresenta uma proposta de divisão region
nal
basseada na difusãão do meioͲtéccnicoͲcientíficoͲinformacional e
nassherançasdop
passado.
Brasil:meiotécnicoͲcientífficoͲinformacio
onal–1999

Na fiigura a seguir está represen
ntado o perfil lesteͲoeste do
o
relevvodasregiõesC
CentroͲOesteeSudestedoBraasil.

(Ross,JurandyyrL.S.(org.)Geogra
afiadoBrasil.SãoP
Paulo:Edusp,1995.))

Quan
nto à classificação por grande estrutura do território
o
brasileiroe/ouporm
macrounidadessdorelevobrassileiro,assinalee
aafirrmativacorreta.
(A) A
A bacia do rio
r
Paraná é um cráton préͲbrasiliano,,
classificada com
mo unidade d
de planaltos brasileiros em
m
baciassediment
b
tares.
(B) Os
O planaltos e serras
s
do lesteeͲsudeste são classificados
c
naa
unidadedeplan
u
naltosemnúcleeoscristalinosarqueados.
(C) O
O Pantanal mattoͲgrossense faaz parte da graande estruturaa
de
d bacias sedim
mentares fanerozóicas, e é classificado naa
ressõesperiféricas.
unidadededep
u
(D) A
A depressão periférica
p
é cclassificada naa unidade dee
depressõescuja
d
agênesesesitu
uanosprocesso
oserosivosnass
bordasdasbacia
b
assedimentarees.
(E) O
O Pantanal mattoͲgrossense, ccaracterizado por
p significativaa
deposição
d
de sedimentos
s
alu
uviais recentes,, está inserido
o
emáreacratôni
e
ca.

(SAN
NTOS,MiltoneSILV
VEIRA,MariaLauraa.OBrasil:território
oesociedadenoiníício
dosséculoXXI.RiodeJaaneiro:Record,2001
1)

Sob
bre a difusão diferenciada do meioͲttécnicoͲcientíficco
info
ormacional,anaaliseasafirmattivasaseguir.
I. Na Região Am
mazônica, a necessidade de interligar lugares
distantes levo
ou a um aumeento dos ponto
os servidos peela
aviação,oqueeresultounadeecadênciadosp
pontosnucleares
dasviasdecirculaçãofluvial.
II. Na Região Concentrada, atividades ligad
das ao terciárrio
a quaternário
o se superpõ
õem às formas
superior e ao
anterioresdo terciário,evideenciandonovass especializações
dotrabalho.
III. Na Região CeentroͲOeste, a rede de cidades vinculada à
produçãoagríícolaglobalizad
daseimplantou
usobreummeeio
mecanizado, portador
p
de um
m denso sistem
ma de relações já
existentes.
Asssinale:
(A) sesomenteaafirmativaIesttivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteassafirmativasIeeIIestiveremco
orretas.
(D) sesomenteassafirmativasIIeeIIIestiveremccorretas.
(E) setodasasafiirmativasestiveeremcorretas.

21
“...realizou extensa
a revisão biblio
ográfica, sobree o tema dass
omem,econclu
uicriticandoass
influêênciasdanaturrezasobreoho
duas posições maiss correntes: a q
que nega a inflluência naturall
sobreeahumanidadee,eaquevisaeestabelecêͲlad
deimediato.Dizz
ele que
q essa influên
ncia vai ser ma
atizada através das condiçõess
econô
ômicasesociaiis.Paraele,aso
ociedadeéumorganismoquee
manttémrelaçõesdu
uráveiscomossolo,manifestass,porexemplo,,
nasn
necessidadesdeemoradiaealiimentação.[...]]Quantomaiorr
o vín
nculo com o so
olo tanto maio
or seria para a sociedade a
a
necesssidadedeman
ntersuaposse.””
(MORA
AES,AntonioCarlo
osRobert.Geografiia:pequenahistória
acrítica.SãoPaulo::
Hucite
ec,1993,pp.55Ͳ56,semdestaquesnooriginal.)

19

Assin
naleaalternativvaqueindicao
oautoraqueo
ofragmentosee
refereeoconceitoggeográficodesttacadonotexto
o.
(A) VidaldeLaBlach
V
he–região.
–território.
(B) FriedrichRatzel
F
(C) RichardHartsho
R
orne–paisagem
m.
(D) YvesLacoste–p
Y
possibilismo.
(E) AlexandervonH
A
Humboldt–detterminismo.

Sob
bre os objetivo
os específicos da reforma urbana,
u
segund
do
SOU
UZA, M. L., em
m ABC do dessenvolvimento urbano. Rio de
d
Jan
neiro:BetrandB
Brasil,2010,anaaliseasafirmattivasaseguir.
I. Coibiraespeculaçãoimobiliáária.
onômicoͲespaciial
II. Reduzir o nívvel de disparidade socioeco
intraurbana.
oespaçourbano
o.
III. Democratizaroplanejamentoeagestãodo
Asssinale:
(A) setodasasafiirmativasestiveeremcorretas.
(B) sesomenteaafirmativaIIIesstivercorreta.
(C) sesomenteassafirmativasIIeeIIIestiveremccorretas.
(D) sesomenteaafirmativaIesttivercorreta.
(E) sesomenteassafirmativasIeeIIestiveremco
orretas.
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O mapa a seguir indica a proporção de migrantes recentes na
população das microrregiões brasileiras, para o ano de 1996.
Apartirdesteindicadorépossívelevidenciarasáreasmarcadas
por dinâmicas de ocupação pioneira no quinquênio que
antecedeuàrealizaçãodacontagempopulacional.

Sobre o processo de mediaçãodidática na Geografia Escolar e
os conteúdos programáticos dos currículos de Geografia,
analiseasafirmativasaseguir.
I. A avaliação na Geografia Escolar, como parte do processo
de mediação escolar, deve priorizar a capacidade de
memorização, descrição e análise do espaço conhecido
pelosalunos.
II. O conceito de lugar é de especial interesse na mediação
didática da Geografia Escolar, devido à sua capacidade de
abordagemdoespaçovividodosalunos,cujasexperiências
setornampartedoconhecimentoconstruído.
III. Osprimeirosanosdaescolarizaçãodevemseridealmenteo
foco da alfabetização cartográfica, valorizando a contínua
evoluçãoecomplexidadedasrelaçõeseconceitosespaciais
dacriança.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

25
Observe atabelaaseguir.
Brasil–Taxadefecundidadeporgranderegião


(THÉRY,HervéeMELO,NeliAparecida.AtlasdoBrasil:disparidadesedinâmicas
doterritório.SãoPaulo:Edusp,2005:105)

Sobreadinâmicadosfluxosmigratóriosrepresentadanomapa,
analiseasafirmativasaseguir.
I. Os fluxos migratórios recentes direcionados para as
margens orientais da Amazônia estão vinculados à
expansãodocultivomecanizadodesoja.
II. A criação de novos municípios no entorno do Distrito
Federal gerou um grande afluxo de migrantes sulistas
capitalizadosparaaregião.
III. Apresençadeumaltopercentualdemigrantesrecentesno
estado de Roraima está vinculada à consolidação de uma
viaterrestreemdireçãoaoCaribe.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.


(THÉRY, Hervé, MELO, Aparecida. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do
território.SãoPaulo:Edusp,2005.)

Considerando estes dados e o fenômeno da transição
demográfica,assinaleaafirmativacorreta:
(A) AsregiõesSuleCentroͲOestetiveramhistoricamentetaxas
defecundidademaisbaixasdoqueamédianacional.
(B) As regiões Norte e Nordeste tiveram historicamente taxas
defecundidadepróximasàmédianacional.
(C) A região Sudeste concluiu o processo de transição
demográficanadécadade1970.
(D) A taxa de fecundidade média das mulheres brasileiras
diminuiuemquase50%,entre1980e2000.
(E) A transição demográfica vem ocorrendo de forma
semelhantenasgrandesregiõesbrasileiras.

23
De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo para o
Ensino Fundamental (ciclo II) e para o Ensino Médio, o ensino
de Geografia deve priorizar o estudo dos seguintes conceitos,
emsuasdiferentesescalas:
(A) natureza,lugareurbano.
(B) cidade,territórioeregião.
(C) região,paisagemenação.
(D) paisagem,territórioelugar.
(E) tempo,lugarecidade.
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Obsserveasfigurassaseguir.

Considerandoasmu
udançasprovocadaspelaaaççãodohomem
m
sobre
eanatureza,an
naliseasafirmaativasaseguir.
I. A
A elevação da temperatura
t
peela queima dos combustíveiss
fó
ósseis e subseequente degelo das calotas polares podee
ocasionarainun
o
ndaçãoderegiõ
õescosteiraspo
opulosas.
II. Adestruiçãoda
A
a camadadeozzônio,queprottegeavidadoss
raaios ultravioletas mais danosos, po
ode provocarr
eecossistemassinteiros.
desequilíbriosd
d
III. A
A atividade an
ntrópica é um
m catalisador dos desastress
ambientais ind
duzindo, no ccurto prazo, efeitos
e
que a
a
naturezalevaria
n
aséculosparafazer.
Assin
nale:
(A) sesomenteaaffirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteasaafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteaaffirmativaIIIestiivercorreta.
(D) sesomenteasaafirmativasIIeIIIIestiveremco
orretas.
(E) setodasasafirm
mativasestivereemcorretas.

Figura1


Figura2


(TOM
MINAGA,LidiaKeiko,SANTORO,Jairr,AMARAL,Rosanggela(orgs.).Desastrres
natu
urais:conhecerpara
aprevenir.SãoPaulo:InstitutoGeológgico,2009.)

29

Os fenômenos representadoss nas figuras 1 e 2, sãão,
respectivamente,
(A) colapsoeerossãolaminar.
(B) corridadetríticaesulco.
(C) escorregamen
ntoevoçoroca.
(D) rastejoesubsidência.
(E) quedadebloccosecolapso.

27
A h
hierarquia das cidades consttitui um campo tradicional de
d
estudodosgeógraafos.
Sob
bre os conceittos relacionad
dos à “teoria das localidad
des
cen
ntrais”,assinaleeaafirmativaco
orreta.
(A) As localidadees centrais co
orrespondem aos
a
núcleos de
d
povoamentoaacimadeumpaatamardemogrráficomínimo.
(B) Asfunçõescen
ntraisreferemͲͲseàsatividadeesdedistribuiçãão
de bens e serrviços para a população
p
resid
dente na próprria
localidade.
(C) Oalcanceesp
pacialmínimorrefereͲseàáreaadentrodaqu
ual
os consumido
ores se desloccam para a lo
ocalidade centrral
visandoobterbenseserviços.
(D) A região dee influência de uma loccalidade centrral
corresponde à
à área que enggloba um númeero suficiente de
d
consumidoressparaqueumafunçãocentralseinstale.
(E) A centralidad
de refereͲse ao
o grau de imp
portância de um
núcleodepovvoamentoemfu
unçãodadistribuiçãodebensse
serviçosqueeeleoferta.

(IPCC(www.ipcc.cch,acessoem30/09
9/2013,adaptado)))

Considerando o fen
nômeno do aq
quecimento glo
obal e a figuraa
acimaa,assinaleaafiirmativacorretaa:
(A) Afiguramostra
A
avariaçãoclim
máticanotempo
ogeológico.
(B) Todososindicad
T
doresapresentamtendênciad
deaumento.
(C) A
A temperatura de superfície ee o nível do mar
m mostraram
m
te
endênciadeau
umentonosúltiimos150anos.
(D) Asubidadoníve
A
elmédioglobaldomarimpliccaemaumento
o
daerosãoemto
d
odasasáreasco
osteirasdoplan
neta.
(E) O
O aumento da cobertura de neve no hemissfério norte see
noperíodopréͲglacial.
deveàentrada
d
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As técnicas da informação alteraram sensivelmente a
experiência humana em termos da relação entre espaço e
tempo. A globalização, considerada o ápice da
internacionalização do mundo capitalista, é marcada pelos
imperativosdafluidezedavelocidade.
O cantor e compositor Gilberto Gil expôs, na letra de
“Parabolicamará”, a sensação de redução das distâncias e do
aumentodavelocidadedosfluxos:
Antesmundoerapequeno
PorqueTerraeragrande
Hojemundoémuitogrande
PorqueTerraépequena
Dotamanhodaantena
Parabolicamará
(...)
Anteslongeeradistante
Pertosóquandodava
Quandomuitoalidefronte
Eohorizonteacabava
(...)
Dejangadalevaumaeternidade
Desaveirolevaumaencarnação
Pelaondaluminosa
Levaotempodeumraio
TempoquelevavaRosa
Praaprumarobalaio
(...)
(Parabolicamará,GilbertoGil)

Considerando a problemática do tempo e das técnicas da
informaçãonaglobalização,analiseasafirmativasaseguir.
I. As técnicas da informação desempenham um papel
fundamentalnosistemadetécnicasnosentidodecriarum
eloentreasdemaistécnicas.
II. Apossibilidadedeconhecimentoinstantâneodoacontecer
dooutrofoi denominadaporMiltonSantos“multiplicidade
dotempo”.
III. O tempo real não é utilizado por todos os atores
uniformemente:afluidezpodeserpotencialouefetiva.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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