
 
1) Observe as figuras a seguir. 

 
A moradia é um dos direitos fundamentais de todo ser humano. No entanto, desigualdade e exclusão sociais 
acabam gerando bolsões de pobreza nas áreas urbanas cujos moradores não tem outra opção que não a de 
se estabelecerem em áreas de risco, constantemente sujeitas à ocorrência de movimentos de massa. Com 
base nas figuras e nos seus conhecimentos, pode-se afirmar que esses eventos 
a) estão sempre relacionados a chuvas de grande intensidade. 
b) afetam, exclusivamente, as áreas situadas em alta declividade. 
c) estão associados a tremores de terra que desestabilizam as encostas e podem levar à morte um grande 
número de pessoas que ali residem. 
d) sofrem pouca influência da retirada da vegetação, uma vez que a alta impermeabilização dos solos nas 
áreas de favela reduz a infiltração de água e, conseqüentemente, a ocorrência de desastres naturais. 
e) são detonados pela associação de pancadas de chuva à precipitação acumulada em áreas de encosta 
densamente ocupadas. 
 
2) A ONU alerta que o ressecamento do solo poderá afugentar 50 milhões de pessoas em uma década, 
atingindo principalmente a África Subsaariana e a Ásia Central. NÃO confirma a afirmativa acima: 
a) A perda da produtividade do solo e a degradação dos mecanismos naturais refletem uma crise ambiental 
de proporções globais, ameaçando a subsistência de milhões de pessoas. 
b) A desertificação ameaça grande parte das terras áridas e semi-áridas que sofrem processos de cultivos 
acima da sua capacidade de suporte. 
c) A aplicação de recursos em pesquisas, políticas educacionais e recuperação de terras afetadas favorece a 
participação articulada dos diversos agentes envolvidos. 
d) A degradação causada pelo uso desordenado do solo para cultivos e pastagens, pelo desmatamento, 
erosão e pouca irrigação, acelera o processo de desertificação, tornando as terras improdutivas. 
 
3)  INSTRUÇÃO: Responder à questão com base nas afirmativas que tratam da Agenda 21, considerada a 
mais abrangente tentativa de promover um novo padrão de desenvolvimento em nível mundial. 
A Agenda 21 
I. propõe a diminuição das disparidades regionais e interpessoais de renda. 
II. alerta para a necessidade de mudanças nos padrões de produção e de consumo. 
III. manifesta a necessidade da construção de cidades sustentáveis. 
IV. defende a continuidade dos modelos e instrumentos de gestão adotados pelos países ditos desenvolvidos. 
As afirmativas corretas são, apenas, 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 
4) "...uma senhora dirigia um automóvel com o filho ao lado. De repente, foi assaltada por um adolescente, 
que a roubou, ameaçando cortar a garganta do garoto. Dias depois, a mesma senhora reconhece o 
assaltante na rua. Acelera o carro, atropela-o e mata-o, com a aprovação dos que presenciaram a cena. 
Verídica, ou não, a história é exemplar. Ilustra o que é a cultura da violência, sua nova feição no Brasil." 



O texto acima ilustra o grau em que se encontra a violência nas grandes metrópoles brasileiras. Explique a 
relação entre a violência e as características do crescimento das cidades brasileiras. (1,0) 
 
5) A capacidade de maior ou menor polarização de uma cidade depende não apenas do número de seus 
habitantes mas, principalmente, do dinamismo econômico da área onde se localiza e do equipamento urbano 
que possui. Compare as condições geográficas das redes urbanas polarizadas por Porto Alegre e Belém. 
(1,0) 
 
6) Atribuir exclusivamente ao clima a responsabilidade sobre os deslizamentos catastróficos nas encostas 
existentes nas cidades brasileiras como as do Rio de Janeiro e São Paulo, é esconder a causa principal do 
problema. A partir desta afirmação, apresente e analise os outros fatores envolvidos. (1,0) 
 
7) Nas margens do Rio Tietê, encontra-se um dos principais corredores de transporte da cidade de São 
Paulo, a Marginal do Tietê. Caracterize este espaço sócio-ambiental mostrando as principais dificuldades 
encontradas pelos tomadores de decisão na gestão do uso dos solos e da gestão pública da cidade. (1,0) 
 
8) Observe os gráficos. 
 

 
 
Comparando-se os dados disponíveis nos dois gráficos é possível afirmar que: 
a) a vegetação aumenta a estabilidade da encosta e reforça o solo. 
b) a passagem do tempo corresponde a um maior reflorestamento. 
c) a presença de vegetação acentua o número de deslizamentos. 
d) a perda de solo diminui com a ausência de vegetação arbórea. 
e) o grau de desmatamento é inversamente proporcional ao número de deslizamentos. 
 
9) Os graves problemas ambientais provocados pelas chuvas ácidas, bem como seus diversos impactos 
sobre as cidades e o meio rural, têm levado a intensos debates sobre como amenizá-los. Com base nos 
conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
a) Para os produtores de verduras e legumes dos chamados cinturões verdes, próximos aos grandes centros 
urbanos, a precipitação de chuva ácida é benéfica, pois, ao infiltrar no solo, desencadeia reações químicas 
que aumentam a sua fertilidade natural. 
b) A poluição atmosférica, da qual decorre a chuva ácida, segundo a Legislação Ambiental brasileira, é um 
problema cuja territorialidade se circunscreve às grandes regiões metropolitanas do país. 
c) O Protocolo de Kyoto, ao instituir o mercado de carbono, solucionou o problema das chuvas ácidas. 
d) Devido ao protocolo de Kyoto, a redução da utilização de combustíveis fósseis nos EUA permitiu a 
supressão dos impactos das chuvas ácidas sobre a agricultura de países vizinhos. 



e) As chuvas ácidas afetam a produção agrícola, pois reduzem a absorção de importantes nutrientes do solo, 
como o cálcio, o magnésio e o potássio, pelas raízes, enfraquecendo as plantas e sujeitando-as a pragas e 
doenças. 
 
10) Leia o texto seguinte:  
 
 "A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas 
sólidas no ar. [...] As principais causas desse fenômeno são a eliminação de resíduos por certos tipos de 
indústrias (siderúrgicas, petroquímicas, de cimento, etc.) e a queima de carvão e petróleo em usinas, 
automóveis e sistemas de aquecimento. [...] O ar poluído penetra nos pulmões, ocasionando o aparecimento 
de várias doenças, em especial do sistema respiratório, como a bronquite crônica, a asma e até o câncer 
pulmonar." 
 (VESENTINI, J. W. "Sociedade & espaço - Geografia Geral e do Brasil". 31. ed., 2. reimpressão. São 
Paulo. Ática. 2001. p. 303 e 308.) 
 
O agravo dessas doenças ocorre quando 
a) Na primavera e no verão, a temperatura próxima ao solo aumenta e o ar se aquece. Na camada 
ionosférica, o ar fica mais quente, favorecendo a formação de correntes convectivas de ar. Esse fenômeno é 
conhecido como Inversão Térmica. 
b) Os encontros entre as massas marítimas e as massas continentais dão origem às frentes de baixa 
pressão. Este fenômeno é conhecido como Ilhas de Calor. 
c) A concentração de poluentes secundários na estratosfera, como os ácidos sulfúrico e nítrico, solúveis em 
água, a torna mais ácida, provocando impactos ambientais. Este fenômeno é conhecido como Inversão 
Térmica. 
d) A concentração de poluentes atmosféricos - como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e 
clorofluorcarbonetos - contribui para uma mudança de baixa densidade para alta densidade do ar na 
estratosfera. Este fenômeno é conhecido como Ilhas de Calor. 
e) As estações de outono e inverno favorecem a ocorrência de Inversão Térmica, que se caracteriza pela 
diminuição da temperatura do ar próxima ao solo e pelo seu aquecimento nas camadas superiores, 
impedindo a formação de correntes convectivas de ar. 
 
11) Entre as prováveis conseqüências do aquecimento global, estão a elevação do nível do mar, o aumento 
de freqüência e intensidade de tufões, ciclones e furacões e o maior número de incêndios florestais. 
Com base nos seus conhecimentos acerca dos fenômenos climáticos atuais, assinale verdadeira (V) ou falsa 
(F) em cada uma das afirmações. 
(     ) O aquecimento médio da atmosfera é ainda mais intenso em anos de ocorrência do La Niña. 
(     ) Embora seja um fenômero natural, a inversão térmica é agravada nas grandes cidades, que absorvem e 
perdem rapidamente grande quantidade de calor. 
(     ) O "efeito estufa" consiste na retenção, na atmosfera, do calor irradiado pela superfície terrestre. Esse 
fenômeno é acelerado pelo aumento da concentração de gases como dióxido de carbono, CFC e Metano. 
(     ) Pela primeira vez na história do planeta, o aquecimento da atmosfera poderá resultar em um aumento 
do nível dos oceanos, com alagamento de muitas cidades litorâneas. 
(     ) A dinâmica das massas de ar poderá ser afetada pelo aumento da temperatura na Terra. 
A seqüência correta é 
a) V - V - V - F - F. 
b) V - V - F - F - V. 
c) F - V - V - F - V. 
d) V - F - F - V - V. 
e) F - F - V - V - F. 
 
12) As ilhas de calor, repercussões locais do aquecimento global, têm sido foco de inúmeras investigações no 
mundo inteiro, tendo em vista que as cidades são mais quentes que seus arredores, com maiores amplitudes 
após o pôr-do-sol e no inverno com isotermas ao redor dos centros. Entre as suas conseqüências estão: o 
surgimento de uma circulação peculiar, maior demanda de material particulado e alterações na umidade, 
nebulosidade e precipitações. 
Com base no texto é CORRETO afirmar que não são implicações advindas do aquecimento global: 
a) Menor demanda de calefação em áreas mais frias e maior necessidade de refrigeração em centros 
urbanos tropicais. 
b) Ocorrência de violentos terremotos e ativação de vulcões adormecidos. 
c) Proliferação de espécies vegetais e animais mais adaptadas a esse ambiente e alteração no período de 
florescimento de várias espécies vegetais. 



d) Ocorrência de chuvas ácidas a partir de reações químicas de alguns poluentes e aumento de doenças 
respiratórias. 
 
13) Leia o texto e, em seguida, escolha a frase que o completa corretamente. 
 

 
 
A TRAGÉDIA DE UM MAR QUE SECOU 
"Há quarenta anos, Muynak era um porto pesqueiro movimentado. O nível d'água baixou tanto que hoje, a 
olho nu, não se vê uma gota até a linha do horizonte. Observando-se imagens de satélite, é possível ter uma 
idéia mais clara da dimensão desse processo. Quando, na então URSS, foi feito o desvio de dois rios de 
porte que desembocavam no mar de Aral com o intuito de 
 
a) explorar as jazidas minerais do fundo desse mar, houve intensificação de suas altas taxas de evaporação." 
b) abastecer o parque industrial na região sudoeste, houve significativa interferência no balanço hídrico de tal 
mar." 
c) corrigir a salinidade de solos para a produção de trigo, houve intensificação das taxas de evaporação do 
mar de Aral." 
d) construir hidrelétricas em substituição às usinas nucleares, houve intensificação das taxas de evaporação 
desse mar." 
e) aproveitar áreas desérticas para produção de algodão, houve significativa interferência no balanço hídrico 
do referido mar." 
 
14) Sobre o fenômeno El Niño é correto afirmar: 
a) É um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um resfriamento anormal das águas superficiais 
na porção Oriental do Oceano Pacífico, nas proximidades da Indonésia. O fenômeno é local, porém causa as 
chuvas de monções com graves conseqüências. 
b) Em termos sazonais, o fenômeno ocorre com mais freqüência no período do carnaval, em fevereiro, o que 
explica o seu nome que significa, em espanhol, "o menino", uma alusão a um garoto travesso. 
c) O fenômeno, por ter uma ocorrência bem delimitada, causa uma alteração regional que assume dimensões 
locais, entretanto, o desarranjo climático é grave, ocasionando chuvas fortes com queda de temperatura. 
d) O fenômeno é climático e decorre da forte influência das condições dos ventos frios. O Anti-El Niño 
(também chamado La Niña), ao contrário do El Niño, é representado pelo aquecimento anormal das águas do 
Pacífico e também desempenha consideráveis impactos nas atividades humanas. 
e) O fenômeno se faz notar com maior evidência nas costas peruanas, pois as águas frias provenientes do 
fundo oceânico (ressurgência) e da Corrente Marinha de Humboldt são ali interceptadas por águas quentes 
provenientes do norte e oeste. 
 
15) MUDANÇAS CLIMÁTICAS AFETARÃO MAIS OS PAÍSES MAIS POBRES 
 



 
 
40% 
É a elevação máxima estimada na vazão dos rios em regiões mais distantes do Equador 
30% 
É a queda máxima estimada na vazão dos rios nas regiões tropicais áridas 
70% 
É o declínio estimado na recarga dos aqüíferos dos nordeste brasileiro 
 Adaptado de "Folha de São Paulo", 07/04/2007 
 
O relatório elaborado pelo IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática - alerta para os perigos 
e alterações climáticas e suas conseqüências, como os descritos na reportagem.  
De acordo com os prognósticos, essas conseqüências serão mais sentidas nos países pobres em função do 
seguinte fator: 
a) emissão de gases poluentes em níveis elevados 
b) políticas de proteção ambiental de eficácia reduzida 
c) escassez de água em regiões de baixa qualidade de vida 
d) exploração dos recursos vegetais em áreas mais populosas 
 
16) Defina Auto-segregação e Segregação Imposta. (0,5)  
 
17) Qual a diferença entre Subúrbio e Periferia? (valor 1,0) 
 
18) Observe os perfis transversais a seguir, que representam a evolução da cobertura vegetal de uma área. 
 

 
 
Com base nos perfis 1, 2 e 3 apresentados e nos processos geomorfológicos, são feitas as seguintes 
afirmações. 



 
I. A cobertura vegetal de mata original atenua os efeitos da erosão pluvial. 
II. A retirada da mata intensifica o escoamento superficial, o que proporciona aumento da infiltração das 
águas no solo. 
III. O cultivo do café acelera o escoamento superficial, resultando no assoreamento do curso d'água. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
 
19) " O mundo enfrenta o perigo de superaquecer-se em conseqüência do excesso de gases estufa na 
atmosfera. Esse crescente aquecimento de estufa é, em grande medida, provocado pelo aprisionamento da 
radiação solar que entra na atmosfera " 
 (ERICKSON, Jon. "Nosso planeta está morrendo". Ed. Makron Books, 1992) 
 
Sobre esse tema preocupante, é incorreto afirmar que:  
a) no passado geológico, as mudanças climáticas aconteceram, também, sobretudo no período Quartenário, 
nesse período, houve fases prolongadas de aquecimento e de resfriamento global. 
b) grande parte das variações sazionais, de concentração de CO‚ atmosférico pode correlarcionar-se com um 
rápido aumento fotossíntese, sobretudo no verão. 
c) as conseqüências de um constante aumento de CO‚ atmosférico serão devastadoras se outros efeitos 
moderadores não entrarem em cena. 
d) a destruição de florestas tropicais (florestas latifoliadas) contribui para o aquecimento global, pois este fato 
acarreta uma diminuição do albedo superficial e um aumento da nebulosidade. 
e) o crescente aumento do nível planetário, é um dos indicadores hidrográficos do aquecimento global a que 
se refere o texto. 
 
20) Explique a expressão: Espaço de Consumo versus Espaço de Lazer? (1,0) 
 
 


