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Questão 01 - (UEPB)
Herdeiro da Pampa Pobre (Vaine Darde)
Mas que pampa é essa que eu recebo agora
Com a missão de cultivar raízes
Se dessa pampa que me fala a história
Não me deixaram nem sequer matizes?

Passam às mãos da minha geração
Heranças feitas de fortunas rotas
Campos desertos que não geram pão
Onde a ganância anda de rédeas soltas

Se for preciso, eu volto a ser caudilho
Por essa pampa que ficou pra trás
Porque eu quero deixar pro meu filho
A pampa pobre que herdei do pai.

A composição que fez sucesso com os Engenheiros do Hawaii adverte para os problemas ambientais. Identifique
entre as proposições a alternativa que se relaciona corretamente com a composição apresentada.
a)

O complexo do pantanal, um verdadeiro santuário ecológico na maior planície alagada do Brasil, hoje se
encontra ameaçado pelo avanço da agropecuária, pelo turismo desordenado e a caça e a pesca
predatórias.

b)

O cerrado do Centro-Oeste, o segundo maior bioma brasileiro, cuja vegetação de savana tem sido
destruída com a introdução da monocultura intensiva de grãos,da pecuária extensiva e a mineração que
polui seus rios torna esse bioma um dos mais ameaçados do planeta e é classificado como um hotspot por
merecer atenção especial

c)

A caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, de solos rasos e chuvas escassas sujeito a processo
de desertificação que é agravado com a devastação da vegetação para a produção de carvão e lenha e
pelo pisoteio do gado, que foi introduzido em sistema ultraextensivo desde o século XVII.

d)

A mata dos pinhais típica dos planaltos ondulados do Sul do Brasil, a mais explorada economicamente do
país, contribuiu para a completa alteração de sua paisagem pelo desmatamento intenso para a fabricação
de móveis, papel e celulose. O pouco que resta dessa vegetação encontra-se em áreas de conservação
ambiental.

e)

As pradarias mistas do sul do Brasil, de terras férteis, clima ameno e pastagens naturais, viabilizaram a
ocupação desde o período colonial da pecuária extensiva e a partir do século XIX, com a vinda dos
imigrantes, da monocultura de grãos, cuja ocupação acelerada e emprego de técnicas inadequadas têm
levado ao processo de desertificação em algumas áreas.

Questão 02 - (UNIOESTE PR) Tomando como referência a divisão do Brasil em regiões geoeconômicas ou
complexos regionais, assinale a alternativa correta.
a) Trata-se de uma proposta de estudo do espaço brasileiro com base em cinco grandes unidades territoriais:
Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, Sudeste e Oeste, individualizadas segundo critérios geográficos e
econômicos.
b) Trata-se de proposta adotada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e foi
estabelecida para facilitar o levantamento e a divulgação de dados estatísticos para o país.
c) Conforme essa divisão, o Norte do Estado de Minas Gerais, porção semiárida e de economia deprimida,
integra o complexo regional nordestino, sendo que o restante dessa Estado faz parte do complexo regional
Centro-Sul.
d) O complexo regional da Amazônia tem como traço marcante o quadro natural, e abrange o conjunto dos
Estados das regiões tradicionalmente definidas como Norte e Centro-Oeste.
e) Para definir as macrorregiões geoeconômicas foi utilizado como critério exclusivo o levantamento dos
elementos naturais diversificados.

Questão 03 - (UFPR) Os estados amazônicos perseguem estratégias diversas para consolidar o povoamento e
alcançar o desenvolvimento sustentável. Todos têm o ecoturismo como atividade básica, mas suas outras estratégias
variam consideravelmente em função de seus contextos históricos, culturais e políticos, da sua localização geográfica
e dos níveis em que foram afetados pelo recente processo de ocupação.
(BECKER, B. K. Por que não perderemos a soberania sobre a Amazônia? In: ALBUQUERQUE, E. S.
(org.). Que país é esse? Pensando o Brasil contemporâneo. São Paulo: Globo, 2005, p. 275.)

Com base no texto e nos conhecimentos de geografia, assinale a alternativa correta.
a)

A fronteira agropecuária avança pelo cerrado do Centro-Oeste e atinge a porção da Amazônia Legal, no
norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão, tornando a pecuária extensiva um vetor de desenvolvimento na
porção oriental do Pará.

b)

As políticas de colonização executadas ao longo da rodovia Transamazônica produziram, no estado do
Amazonas, um padrão de desenvolvimento apoiado na agricultura intensiva.

c)

Os avanços recentes da biotecnologia permitiram implantar em Rondônia um modelo econômico baseado
na contiguidade das florestas tropicais.

d)

O insucesso da Zona Franca de Manaus demonstrou a vocação extrativista da bacia amazônica,
redirecionando as políticas de incentivos para este último setor.

e)

A fronteira da pecuária extensiva vem se expandindo no estado do Mato Grosso porque o seu território não
está incluído na legislação que delimita a Amazônia Legal.

Questão 04 - (FUVEST SP) Grande parte da produção de petróleo, no Brasil, provém de bacias localizadas na
plataforma continental (off shore). Todavia, a produção de petróleo, em área terrestre (on shore), tem significativa
importância econômica.
a) Identifique uma área produtora de petróleo on shore no Brasil e explique as causas da existência de petróleo
nessas áreas.
b) No Brasil, nos últimos anos, a exportação de petróleo tem superado, em volume, a importação. Apesar disso,
persiste um deficit comercial relativo a esse produto. Explique o porquê desse deficit.

Questão 05 - (UERJ) Governo já tem data para tirar Angra 3 do papel: 1º de setembro
O Brasil está muito próximo de tirar do papel a retomada do programa nuclear. O governo debateu por anos se
deveria ou não reiniciar as obras de Angra 3. Por fim, em junho do ano passado, o Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) decidiu autorizar a Eletronuclear a construir a terceira usina em Angra dos Reis.
Pelos planos que o governo vem anunciando recentemente, Angra 3 será apenas a primeira de uma série de novas
usinas nucleares que deverão ser construídas no Brasil.
LEONARDO GOY - Adaptado de O Estado de São Paulo, 08/07/2008

A retomada do programa nuclear brasileiro traz à tona a polêmica que envolve essa forma de gerar energia não
apenas no país, mas no mundo.
Aponte dois argumentos favoráveis e dois argumentos contrários à opção de ampliar a geração de energia elétrica
em centrais termonucleares no Brasil.

Questão 06 - (UEG GO) O Brasil é dotado de uma vasta rede hidrográfica. Muitos de seus rios destacam-se pela
extensão, largura, profundidade e volume de água escoado, tornando o país detentor de uma das maiores reservas
de água doce do mundo. Apesar desta realidade, o país já enfrenta problemas no que concerne ao abastecimento
urbano de água potável (como no caso de São Paulo), além de conflitos no campo pela distribuição de água para as
atividades da agricultura e pecuária. Com base nestas informações, responda ao que se pede.
a) Caracterize o potencial das bacias hidrográficas do Paraná e do Amazonas para o abastecimento de água potável
nos centros urbanos, considerando a atual distribuição geográfica da população sobre o território nacional.
b) Cite e explique dois impactos negativos decorrentes da utilização dos recursos hídricos da Bacia do Paraná.
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