
 

1) O capitalismo, no século XX, passou por duas situações - uma na década de 1930, a outra, na década de 1990 - 

opostas entre si e que se expressaram pelas contrastantes políticas econômicas adotadas visando assegurá-lo. Nos anos 

30, em decorrência da crise de superprodução dos E.U.A., desfez-se a crença no modelo liberal capitalista. Para superar 

as dificuldades econômicas e sociais geradas pela crise, os capitalistas recorrem ao intervencionismo keynesiano, 

adotado nos Estados Unidos, ou ao intervencionismo totalitário, adotado pelos governos nazi-fascistas. A partir de 

meados da década de 80, tanto o modelo intervencionista, fundado nas concepcões keynesianas de capitalismo, como o 

modelo estatal soviético mostraram-se ineficientes. Nesse contexto, as premissas liberais voltaram a ser defendidas por 

economistas e políticos ao redor do mundo. Eles, não raras vezes, apontavam o colapso da U.R.S.S. como exemplo cabal 

da ineficiência de qualquer política intervencionista. Trata-se do chamado neoliberalismo. Com base no texto anterior, 

explique o que é o capitalismo, como pode ser dividido e quais suas vantagens e desvantagens sócio-econômicas. (0,8) 

 

3) O continente europeu é um dos menores continentes do globo, superando somente a Oceania. Ocupa uma área 

territorial de 10.530,751 km
2
, que corresponde a 7% das terras emersas do planeta, e está fisicamente ligado à Ásia. 

Sabendo disso, o renomado botânico indiano Dr. Holhandu Haltu embarcou no helicóptero de sua universidade como 

objetivo de realizar uma viagem de cunho científico, para listar todos os tipos climáticos e de vegetação da porção 

sudoeste da Europa. Partindo da capital portuguesa Lisboa (longitude: 10° Oeste) às 9:00 a.m. do dia dezesseis de maio, o 

pesquisador sobrevoou, em linha reta, até a cidade de Helsinque (sul da Finlândia – longitude: 27° Leste) durante 52 

horas. Ao longo da viagem pode listar muitos tipos diferentes de vegetação nativa na região e notou a mudança climática 

ao longo da pesquisa.  

a) Em que dia e em qual horário o botânico chegou à capital finlandesa? (0,4) 

b) Por quais vegetações o pesquisador passou, tomando como ponto de partida a capital portuguesa? (0,4) 

 

4) Os climas sofrem influências de diversos elementos naturais, como os oceanos e mares. Essa influência ocorre de 

acordo com a proximidade de uma área do litoral. Em áreas costeiras o clima está sujeito a uma grande influência das 

águas marítimas e oceânicas. Isso ocorre por que as águas possuem a capacidade de reter calor e liberá-lo de forma lenta. 

Em áreas sujeitas aos efeitos da maritimidade, a amplitude térmica é baixa durante o dia. Na medida em que distanciamos 

do litoral a variação de temperatura aumenta. Em regiões distantes de oceanos e mares o clima sofre influência da 

continentalidade. Nesse caso, a superfície terrestre absorve calor e se aquece rapidamente, entretanto, o resfriamento é 

rápido, o que favorece uma variação de temperatura durante o dia (amplitude térmica). Um exemplo claro desse processo 

ocorre na Europa, países banhados por oceanos e mares enfrentam invernos relativamente moderados, enquanto que em 

áreas distantes de oceanos, como a Rússia, a estação é extremamente rigorosa.  

Utilizando o texto como base para sua resposta, em quais outros locais do planeta os fenômenos explicados podem ser 

encontrados? Quais são os outros fatores climáticos que modificam o clima ao longo do globo? Explique cada um deles. 

(0,4) 

 

5) A insolação desigual é responsável, em princípio pelas diferenças térmicas na Terra. Mas as desigualdades de insolação 

também estão associadas às diferenças na pressão atmosférica e, portanto, à circulação geral da atmosfera. Para facilitar o 

entendimento destas variações e da influência de outros fatores modificadores do clima, os meteorologistas elaboraram os 



climogramas, gráficos que representam temperatura e pluviosidade dos diferentes tipos climáticos ao longo do planeta. 

Observando com atenção os exemplos abaixo, responda: (0,8) 

 

 

a) Tipo climático:  

___________________________________ 

b) Meses menos chuvosos: 

___________________________________ 

c) hemisfério onde se encontra: 

___________________________________ 

d) Temperatura média: 

___________________________________ 

e) Meses mais chuvosos: 

___________________________________ 

 

 

f) Tipo de clima:  

___________________________________ 

g) hemisfério onde se encontra: 

___________________________________ 

h) Meses mais quentes: 

___________________________________ 

i) Pluviosidade média: 

___________________________________ 

j) Meses de estiagem: 

___________________________________ 

 

6) Quais as diferenças entre Savana, Cerrado e Caatinga? Onde cada uma destas vegetações podem ser encontradas no 

globo terrestre? (0,8) 

 

7) Assinale V para verdadeiro e F para falso nas orações abaixo. Justifique as alternativas marcas com F (Somente serão 

consideradas as alternativas marcas com F se a justificativa estiver correta). O desenvolvimento do capitalismo atingiu 

um momento de grande mudança na produção de mercadorias durante o século XX. Houve descobertas científicas 

importantes que modificaram comportamentos e hábitos de vida. Ao mesmo tempo, transformações ocorridas na indústria 

cultural: 

(     ) influenciaram a arte, que sofreu alterações nas suas concepções estéticas, as quais foram importantes para a venda de 

seus produtos no mercado internacional. 

(     ) não influenciaram a venda de produtos de artes considerados regionais, que continuaram a ser consumidos apenas 

localmente. 

(     ) tiveram repercussão nas cidades mais desenvolvidas da Europa Ocidental, deixando o mercado da arte sul-americana 

totalmente marginalizado.   



(     ) agilizaram as trocas comerciais no mundo da arte, trazendo novidades para a produção dos artistas contemporâneos. 

(     ) foram insignificantes para o mercado internacional, ficando restritas ao mercado de venda de quadros dos pintores 

modernistas. (0,4) 

 

8) Quais os tipos de clima que podemos encontrar na região do continente Africano? Existe alguma relação entre os 

climas encontrados neste continente com os climas encontrados na América do Sul? Explique. (0,4) 

 

9) No mapa abaixo, em escala 1:40000000, está representada a maior ocorrência de jazidas de Manganês dos Estados 

Unidos. Com arestas de 2 cm x 2 cm no mapa, esta área tem grande importância na economia estadunidense. Com base 

nestes dados responda: 

 

a) Qual a área em km
2
 desta região.(0,4) 

 

b) Em que tipo de relevo está localizada. (0,4) 

 

c) Qual o clima predominante na região. (0,4) 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

10) Considere as características seguintes: 

I. As florestas abrigam enorme biodiversidade e é incalculável seu valor para as futuras gerações. 

II. O desmatamento agrava o processo erosivo, com conseqüente empobrecimento do solo. 

III. O desmatamento aumenta os índices pluviométricos, em conseqüência do fim da evapotranspiração. 

IV. Há elevação das temperaturas locais e regionais, como conseqüência da maior irradiação de calor para a atmosfera a 

partir do solo exposto. 

Referem-se, corretamente, às florestas tropicais as características contidas somente em 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I, II e IV. 

d) II e III. 

e) II, III e IV. 

 

11) As formações vegetais, em seus aspectos fisionômicos, estruturais e sazonais, mostram nítidas relações com o solo, o 

substrato geológico e o clima. 

Todas as seguintes afirmativas referentes a essas relações estão corretas, EXCETO 



a) As extensas formações florestais de coníferas, embora as condições climáticas de sua área de ocorrência sejam pouco 

severas, caracterizam-se fortemente pela deciduidade das folhas das espécies arbóreas. 

b) As regiões de acentuados contrastes térmicos e de fortes carências hídricas sazonais apresentam formações vegetais 

que se caracterizam por plantas que mantêm apenas suas estruturas subterrâneas durante a estação desfavorável. 

c) As regiões de clima tropical típico revestidas de cerrados possuem manchas maiores, ou menores, de florestas, 

explicadas fundamentalmente por razões geológicas e características dos solos e, mais raramente, climáticas. 

d) Os mangues, formações vegetais arbóreas tropicais e subtropicais, embora se desenvolvam em áreas pantanosas 

litorâneas, possuem algumas características xeromórficas. 

12) O Deserto do Saara, situado na África, e o Deserto do Colorado, situado nos Estados Unidos da América do Norte, 

têm como causa principal, respectivamente: 

a) altas altitudes e continentalidade 

b) proximidade com o Oceano Pacífico e baixas pressões 

c) correntes marinhas frias e elevadas altitudes 

d) alta pressão atmosférica e encostas de sotavento 

e) baixas latitudes e correntes marinhas frias 

 

13) Responder com base no climograma e nas afirmativas.------ split ---> 

 

I. Trata-se de um clima subtropical úmido com maiores concentrações 

pluviométricas no verão, superando os mil milímetros anuais. 

II. Refere-se a um clima de baixa amplitude térmica, com grande pluviosidade 

anual. 

III. Nas áreas em que predomina esse clima, é produzido trigo, com excelente 

produtividade. 

IV. O clima representado é denominado de Equatorial, existindo nestas áreas uma 

vegetação do tipo higrófila e latifoliada, combinando-se para a formação da Floresta 

Equatorial. 

Estão corretas as afirmativas 

a) I e III. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, II e IV. 

 

14) A história do trabalho e das relações é importante para se compreender a organização da sociedade na produção das 

riquezas. Na sociedade capitalista atual, podemos verificar:  

a) o predomínio do trabalho assalariado, na sua diversidade e a valorização da mão-de-obra especializada, com boa 

formação técnica. 

b) a ausência de qualquer forma de trabalho escravo, apesar das desigualdades existentes e das injustiças sociais tão 

comuns. 

c) a competição entre os trabalhadores das indústrias e a ausência de maior competição no setor de serviços. 



d) o aumento das  lutas sociais entre as classes, com o fortalecimento dos sindicatos mais tradicionais nas reinvindicações 

trabalhistas. 

e) o fim do trabalho manual nas sociedades mais desenvolvidas, prevalecendo apenas o trabalho intelectual como 

atividade fundamental. 

 

15) "Produção e consumo - e necessidades humanas - tornam-se cada vez mais internacionais e cosmopolitas. O âmbito 

dos desejos e reivindicações humanas se amplia muito além da capacidade das indústrias locais, que então entram em 

colapso. A escala de comunicações se torna mundial, o que faz emergir uma 'mass media' tecnologicamente sofisticada. 

O capital se concentra cada vez mais nas mãos de poucos. Camponeses e artesãos independentes não podem competir 

com a produção de massa capitalista e são forçados a abandonar suas terras e fechar seus estabelecimentos. A produção 

se centraliza de maneira progressiva e se racionaliza em fábricas altamente automatizadas."  

O texto introduz alguns elementos do processo de modernização que originou a produção de mercadorias centrada na 

lógica capitalista. Sobre o tema, considere as afirmativas a seguir: 

1. A implantação do sistema fabril capitalista transformou substancialmente os padrões de consumo, criando mercadorias 

fabricadas em um ritmo frenético e impondo novas necessidades aos consumidores. 

2. Uma característica marcante da modernização foi a consolidação da indústria local, já que a sua proximidade com as 

comunidades credenciaram-na a atender os anseios dessa população regional. 

3. A modernização capitalista favoreceu a percepção de uma diminuição dos espaços geográficos, na medida em que o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação encurtou as distâncias entre as pessoas. 

4. A centralização da produção em estabelecimentos altamente automatizados fortaleceu o sistema doméstico de 

fabricação de mercadorias baseado na atividade artesanal. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 


