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01-Entre 2005 e 2008, a Petrobras efetuou descobertas ao longo do litoral do Rio de Janeiro e
São Paulo,  na cha -  ma da camada do pré-sal,  o  que promete  gigantescas  re  -  servas de
petróleo para o Brasil. O local onde se en contra a formação pode ser classificada como
a) uma área cristalina pré-cambriana, onde se concentra uma enorme reserva energética, pois lá
também se acham depósitos de gás natural.
b) um derrame basáltico que aprisionou na camada inferior grande volume de sal e petróleo. 
c) um dobramento terciário, produto da separação das placas da América do Sul e da África, em
cuja conca - vidade se acumulou petróleo. 
d) uma falha tectônica semelhante ao Vale do Paraíba (entre São Paulo e Rio de Janeiro), só que
submarina, acumulando petróleo.
e)  uma  bacia  sedimentar  submarina,  com reservas  de  petróleo  e  gás  natural,  acumulados  sob
camadas de grande profundidade. 

02-Observe a tabela que indica a porcentagem de população com renda equivalente a US$
1,25 por dia. 

Com  base  na  tabela,  analise  as  seguintes
afirmativas:
I. A maioria porcentual dos pobres concentrava-
se,  em 2005, no Sul da Ásia pelo fato de essa
região constituir-se na mais populosa do mundo.
II.  Seja  pelos  dados  projetados  pelo  Banco
Mundial, seja pelas Metas do Milênio, estarão na
África Subsaariana, em 2015, os maiores bolsões
de pobreza do mundo.
III.  Será  no  Leste  da  Ásia  e  Pacífico  que  se
observará  a  maior  diminuição  proporcional  da
pobreza mundial.
Está(ão) correta(s): 

a) apenas I. b) apenas I e II. c) apenas I e III. d)
apenas II e III. e) nenhuma. 

03-Estas regiões possuem uma característica em comum: 
I. Porção ocidental do Paquistão
II. Fronteira norte do Afeganistão
III. Cidade de Nova York
IV. Metrô de Londres
V. Sistema ferroviário de Madri (Espanha)
VI. Centro turístico de Mumbai (Índia)

Assinale a alternativa que aponta essa característica em comum: 
a) Foram áreas atingidas por intensas tormentas provo - cadas pelo aquecimento global. 
b) Apresentam grandes concentrações humanas. 
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c) São locais onde ocorreram atentados praticados pela Al Qaeda.
d) Foram sede de reuniões da OMC, em que houve intensos protestos.
e) Possuem os centros produtores ou financeiros do petróleo 

04-A ONU possui um órgão, criado a partir da II Conferência sobre o Meio Ambiente de 1992
e conhecido como IPCC, que analisa as consequências das mudanças climáticas no mundo.
Em uma de suas reu niões, o IPCC projetou um quadro de mudanças climáticas, no qual,
entre as várias mudanças estimadas, encontrava-se a seguinte: “Intensificação dos ciclones
tropicais  e  da  intensidade  das  precipitações  sobre  algumas  áreas  (>  66%  e  <  90%  de
probabilidade).” Como consequência ambiental e socioeconômica dessa mudança, teríamos
uma

a) diminuição dos riscos de perda de vidas humanas. 
b) perda das colheitas e de criações. 
c) diminuição da erosão nas áreas junto às costas. 
d) diminuição dos danos aos sistemas costeiros como mangues e corais.
e) diminuição dos danos às construções e infraestrutura. 

05-Notícias dão conta de que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou um plano
estratégico para a Bacia do Tocantins-Araguaia, aumentando a capacidade produtiva agrícola
da região. A seguir, temos um mapa que mostra essa bacia: 

Conforme  o  mapa,  é  possível  afirmar  sobre  a  Bacia  do
Tocantins-Araguaia: 

a)  É a  maior  bacia  hidrográfica exclusivamente brasileira,
suplantando em área a Bacia do Rio São Francisco. 
b)  Nela se  encontra  a  maior  usina  hidroelétrica brasileira,
Tucuruí, no Estado do Tocantins. 
c) O Rio Araguaia, um dos formadores do sistema, é tipica
mente de planalto, com grande potencial energético.
d) Trata-se de uma área de ocupação econômica antiga, com
o plantio de cana-de-açúcar e café.
e) O sistema é intensamente navegado, ligando Brasília ao
São Luís do Maranhão 

06-Nas relações entre Israel e seus vizinhos árabes, há uma
crise constante que envolve as regiões de entorno, como, por
exemplo,  as  Colinas  de  Golã.  Observe  o  mapa  e  as
declarações dos líderes israelense e sírio: Com base no mapa
e nas declarações apresentadas, pode-se concluir: 
a) Além da fronteira com a Síria, as Colinas de Golã têm grande
importância para Israel em razão da presença das nascentes do
Rio Jordão, provisão de água numa região árida. 
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b) As Colinas de Golã encerram lugares históricos e sagrados, como o local onde nasceu Jesus
Cristo. 
c) Além das nascentes do Rio Jordão, o interesse de Israel em manter as Colinas de Golã se deve à
presença de imensas jazidas de petróleo.
d) A retomada das Colinas de Golã pela Síria recuperaria o orgulho nacional, permitindo ao país
iniciar negociações para a união política com o Egito.
e) O líder sírio pode ameaçar Israel com guerra, pois a Síria é a maior potência militar do Oriente
Médio, sem qualquer outro país que se compare 

07-Observe a situação climática retratada no mapa abaixo, referente a maio de 2009. Com
base no mapa, pode-se afirmar que a situação climática apresentada está relacionada com o
movimento das massas de ar e que

a) os elevados volumes de chuva no Maranhão e no Piauí ocorrem em razão da entrada da massa
Polar atlântica na Região Nordeste do Brasil. 
b) as chuvas observadas no Meio-Norte do Brasil são o produto da conjunção da massa Equatorial
continental e da Equatorial atlântica, gerando elevada precipitação. 
c) as secas do Sul são causadas pela ação da massa Tropical continental, muito mais intensa que a
massa Polar, nessa época do ano.
d) as chuvas observadas em cidades como Salvador, Recife e Maceió são uma anormalidade, pois
no outono não chove no litoral oriental do Nordeste.
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e) é mais provável que as intensas chuvas observadas na faixa litorânea do Nordeste setentrional
sejam o produto da ação de furacões do Caribe que se desviaram para o Sul. 

08-O gráfico abaixo mostra que a porcentagem de trabalha - dores vem aumentando seguidamente
entre 1965 e 2010. O fato relatado se deve 

a) ao aumento da taxa de natalidade. 
b) à diminuição da expectativa de vida. 
c) ao aumento da taxa de mortalidade. 
d) à diminuição da mortalidade infantil.
e) ao aumento da expectativa de vida. 

09-Solo extremamente fértil presente no litoral do Nordeste, junto à faixa oriental, estendendo-se do
Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Formado pela decomposição do calcário, possui cores
escuras, tendendo para o negro, grande profundidade e é usado desde o período colo nial no plantio
de cana-de-açúcar. Trata-se de 

a) terra roxa. b) saibro. c) várzea. d) massapé. e) solo hidromórfico. 

10-Maior  sistema  hidrográfico  brasileiro,  com  considerável  potencial  energético,  cuja
utilização, contudo, é dificultada pelas consequências ambientais que acarreta. Seu rio, um
dos mais extensos do mundo, possui também o maior volume de água. Trata-se da Bacia 

a) Amazônica. b) do Tocantins-Araguaia. c) do Paraná. d) de São Francisco. e) do Paraguai. 

WWW.GEOGRAFIAIRADA.COM


