


01.(UECE 2° Fase 2°Dia 2018) O processo de desertificação é
complexo e multifatorial, envolvendo causas naturais e
antrópicas que atuam na dinâmica das paisagens
suscetíveis a este evento. Dentre os fatores antrópicos que
atuam mais diretamente nesse processo encontra-se
a) a exploração dos recursos naturais baseada nas práticas
de coleta.
b) a perfuração de poços profundos nas regiões cristalinas
c) a prática de cultivo baseada no desmatamento
d) a recuperação da vegetação ciliar.

02.(FAMERP 2018)Observe a capa da revista Exame.

A matéria de capa alude a um fato contemporâneo
a) estratégico para a autonomia do Brasil, pois países
capitalistas projetam incorporar o último espaço
demograficamente vazio do planeta.
b) específico de países como o Brasil, considerando a
preservação histórica do equilíbrio ecológico nos países
industrializados.
c) desprovido de significado econômico, uma vez que a
defesa da ecologia impede o desenvolvimento de países
como o Brasil.
d) agravado recentemente no Brasil, devido à sincronia
entre a crise político-econômica e o avanço de processos
ilegais de extração de riquezas naturais.

e) irrelevante para o Brasil, tendo em vista a eficácia das
decisões estatais preservacionistas em curso.

03.(UERJ 2018/2)

Em abril de 1996, 19 camponeses sem-terra foram mortos
pela polícia militar no episódio que ficou mundialmente
conhecido como Massacre de Eldorado de Carajás,
ocorrido no sudeste do Pará. Os participantes do
Movimento dos Sem Terra faziam uma caminhada até a
cidade de Belém, quando foram impedidos pela polícia de
prosseguir. Mais de 150 policiais foram destacados para
interromper a caminhada, o que levou a uma ação
repressiva extremamente violenta.
Adaptado de anistia.org.br.

Dez posseiros foram assassinados em maio de 2017
durante uma ação policial de reintegração de posse em um
acampamento na Fazenda Santa Lúcia, no Pará, segundo
informações da Comissão Pastoral da Terra. A reintegração
foi realizada pelas Polícias Civil e Militar do estado.
agenciabrasil.ebc.com.br
Como indicam os episódios retratados nas reportagens, os
conflitos pela posse da terra no Brasil nas últimas décadas
persistem. Esses conflitos são decorrentes do seguinte
processo:
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a) desqualificação do trabalhador rural
b) encarecimento de insumos agrícolas
c) reformulação de legislação específica
d) concentração da propriedade fundiária

04.( FMJ Caderno 2 2018)

Pirâmide etária brasileira

Na pirâmide etária brasileira, o alargamento do topo e o
estreitamento da base sugerem, ao longo das décadas,
uma população com
a) baixa taxa de mortalidade e elevada esperança de vida
ao nascer.
b) elevada expectativa de vida e baixa taxa de natalidade.
c) alta taxa de natalidade e baixa expectativa de vida.
d) maior taxa de fecundidade e estagnação da taxa de
mortalidade.
e) queda no número absoluto de jovens e baixa taxa de
fecundidade.

05. (FAMERP 2017)Contextualizada pelas questões do espaço
agrário brasileiro, a grilagem em áreas rurais é
corretamente compreendida como
a) a ocupação, por grandes agricultores, de terras
abandonadas, os quais se valem da possibilidade futura de
exercer o usucapião.
b) a desapropriação de glebas pelo poder público, o qual
ressarce financeiramente os proprietários desses espaços.
c) o agenciamento de trabalhadores rurais para áreas de
cultivo, os quais são submetidos a condições de trabalho
análogas à escravidão.
d) o compartilhamento da mão de obra e de equipamentos
necessários à produção, com o acordo de divisão dos
lucros.
e) a apropriação ilegal de glebas por especuladores, que
utilizam títulos de propriedade falsos.

06. (IFMT Vestibular 2017) A região, onde predominam os
planaltos e as chapadas, possui clima bem definido, com
temperatura média anual de 24°C e duas estações
principais: uma seca e outra chuvosa. A vegetação
caracteriza-se pela presença de arbustos distribuídos de

forma esparsa, com galhos e troncos retorcidos, e grande
quantidade de gramíneas. Essas características naturais,
referem-se ao domínio:

a) das Araucárias.
b) do Cerrado.
c) Amazônico.
d) da Caatinga.
e) de Mares e Morros.

07.(UNESP 2017/2)Leia o excerto do romance Águas atávicas,
do escritor Marcos Faustino.

Império das águas, deserto de gente. Reino das onças,
veados mateiros e capivaras na terra firme. Nos ares,
multidão de pássaros variados, belas garças e os grandes e
desajeitados tuiuiús, jaburus. Por baixo, no esconderijo das
águas, o perigo dos jacarés traiçoeiros, sucuris imensas e
peixes aos milhares. Brejão úmido de imensas planuras.
Esparsas ilhas de terrenos pouco mais elevados, maiores
na vazante da seca em setembro, menores nas enchentes
de fevereiro.

(Apud IBGE. Atlas das representações
literárias de regiões brasileiras, 2016. Adaptado.)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
elaborou uma regionalização literária associando
conhecimentos geográficos à percepção espacial das
tramas brasileiras. A região literária apresentada no excerto
corresponde ao

a) Pantanal.
b) Jalapão.
c) Vale do Rio Doce.
d) Pampa.
e) Vale do Itajaí.

08.(UNICAMP 2017)O estudo Arranjos Populacionais e
Concentrações Urbanas do Brasil (IBGE, 2015) identificou
294 arranjos populacionais no País, de diferentes escalas e
naturezas. O Arranjo Populacional da Região Metropolitana
de São Paulo (SP) é caracterizado pela extensão e
intensidade de seus fluxos: aproximadamente1.750.000
pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios
que compõem o Arranjo para estudar e trabalhar.
Essa dinâmica espacial é melhor explicada pelo conceito de

a) migração interna.
b) movimento pendular
c) migração urbano-urbano.
d) movimento sazonal.



09. A extensão da crise que vive o Brasil, com a rápida
deterioração da atividade econômica, em pouco mais de
um ano alterou a posição de pleno emprego para um
cenário de altos índices de desemprego. Entre os setores
atingidos pela recessão, o comércio também é afetado pelo
aumento de desempregados no País. Com menos dinheiro
circulando, o faturamento de muitas lojas cai. Para muitos
pequenos empresários, fechar as portas é a melhor opção.
Considerando que o fenômeno do desemprego pode ser
classificado como desemprego conjuntural e desemprego
estrutural, identifique as características desses dois tipos,
relacionando as colunas 1 e 2.

Coluna 1
1. Desemprego conjuntural
2. Desemprego estrutural

Coluna 2
( ) Redução dos índices de consumo
( ) Desenvolvimento de novas tecnologias
( ) Queda de produção por adversidade climática
( ) Recessão econômica
( ) Extinção de alguns tipos de trabalho

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para
baixo, é

A) 1 – 1 – 1 – 2 – 2
B) 1 – 2 – 1 – 1 – 2
C) 1 – 2 – 2 – 2 – 1
D) 2 – 2 – 1 – 2 – 2
E) 2 – 1 – 2 – 1 – 1

10. (UERJ)"Iriam para diante, alcançariam uma terra
desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa
terra, porque não sabia como ela era nem onde era. (...) E
andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade
grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas,
aprendendo coisas difíceis e necessárias. (...) Retardaram-
se, temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e
civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a
mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade
homens fortes, brutos, como Fabiano, sinhá Vitória e os
dois meninos" (1938)

(RAMOS, Graciliano. "Vidas secas". Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.)

O trecho do romance de Graciliano Ramos retrata também
os dilemas daqueles que decidem migrar do campo para a
cidade grande. Neste processo, no qual as condições
econômicas têm papel predominante, intervêm também
elementos de natureza pessoal, muitas vezes conflitantes.
No texto, esse conflito aparece basicamente como uma
divisão entre:
a) a cidade moderna e o sertão tradicional

b) a instrução dos jovens e o analfabetismo dos adultos
c) o sonho de uma vida melhor e o medo do desconhecido
d) a expectativa de ascensão social e o temor à decadência
e) a garantia de melhores condições de vida.


