
1

Universidade Federal de GoiásProcesso Seletivo/2000

Questão 21

O IBGE é o órgão governamental responsável pela
regionalização oficial do território brasileiro. Contudo, outras
divisões, baseadas em critérios diferentes da oficial, também
têm sido utilizadas, com finalidades diversas.

Considerando-se tal peculiaridade, no tocante à re-
gião Amazônica, é possível reconhecer a existência

1-(    ) da Amazônia Legal, que engloba todos os Estados da
Região Norte, o Mato Grosso, o oeste do Maranhão
e o extremo norte de Goiás, área de atuação da
Sudam, criada para direcionar a política de investi-
mentos públicos para a região.

2-(    ) da área do Projeto Polocentro, que visa à implanta-
ção de uma rede integrada de rodovias, hidrovias e
ferrovias, para escoamento da produção agrícola no
limite setentrional da região.

3-(    ) da Grande Região Norte, que tem como limite os Es-
tados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá,
Pará e Tocantins e é utilizada como base para os le-
vantamentos estatísticos, como o censo demográfico.

4-(    ) do Complexo Regional Prodecer, baseado na divisão
do país em quatro complexos geoeconômicos, cujos
limites excluem as áreas mais modernizadas, como
as zonas metropolitanas de Manaus e Belém.

Questão 22

O sistema de coordenadas geográficas, adotado
atualmente como uma convenção mundial, foi concebido na
Grécia Antiga e visava a facilitar a localização de qualquer
ponto na esfera terrestre, a partir do cruzamento entre um
paralelo e um meridiano.

Considerando-se as características desse sistema, uma
cidade fictícia, com coordenadas iguais a 7o 00’ de longitude
Leste e 6o 50’ de latitude Sul, estaria localizada a

1-(    ) 5o 20’ ao norte da latitude 12o 10’ Sul.
2-(    ) 15o 30’ a leste da longitude 7o 30’ Leste.
3-(    ) 6o 10’ ao sul da latitude 13o 00’ Sul.
4-(    ) 8o 30’ a oeste da longitude 15o 30’ Leste.
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Questão 23

A Austrália, sede dos últimos Jogos Olímpicos do sé-
culo XX, faz parte da Oceania, o continente chamado de
“Novíssimo Mundo”, por ter sido o espaço mais recentemen-
te conquistado pelos europeus.

São fatores que caracterizam a Oceania:

1-(    ) a presença, ainda hoje, de povos subordinados às po-
tências mundiais, como os das possessões norte-ame-
ricanas, francesas e inglesas.

2-(    ) a heterogeneidade econômica, marcada pela presen-
ça de dois países ricos – Austrália e Nova Zelândia –,
ao lado dos demais, extremamente pobres.

3-(    ) a homogeneidade lingüística e cultural, fruto da ocu-
pação francesa em todo o continente.

4-(    ) a existência de uma exótica fauna de marsupiais, típi-
ca do continente.

Questão 24

A disposição e as formas do relevo têm importância
capital na ocupação e uso do espaço urbano, podendo deter-
minar as áreas mais propícias ou as impróprias para determi-
nados tipos de uso.

Sobre a influência do relevo na ocupação do espaço
urbano, pode-se afirmar que

1-(    ) a orientação da vertente é um fator a ser observado
na escolha de um terreno urbano, pois ela influencia
a insolação recebida ao longo das estações do ano.

2-(    ) as encostas íngremes de morros e outras elevações
são feições geomorfológicas indicadas para
edificações verticais, em virtude de sua resistência
aos processos erosivos.

3-(    ) as planícies fluviais e os fundos de vale são consi-
derados impróprios para a ocupação densa, pois são
áreas constituídas por material inconsolidado e, às ve-
zes, sujeitas a inundações periódicas.

4-(    ) os interflúvios planos ou de inclinação suave são ge-
ralmente as áreas mais adequadas ao adensamento
de construções.

Questão 25

Não existe uma única maneira correta de representar o mundo, já que o planeta, tendo a forma de um globo, não apresenta
nenhum referencial fixo. Não existe acima nem abaixo em uma figura esférica. Assim, qualquer projeção expressa a
perspectiva de quem a construiu, sendo, portanto, uma visão particular do mundo.

Eustáquio de Sene & João C. Moreira. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização, 1998.

FATOR GIS. Revista de geoprocessamento. abril/maio/junho/1994. nº 5, p.58.

O texto e a ilustrução acima fazem referência às projeções cartográficas. Com base nos conhecimentos sobre esse
assunto, julgue os itens.
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1-(    ) A projeção de Peters é uma projeção cônica equiva-
lente, isto é, as formas dos continentes e países per-
manecem inalteradas.

2-(    ) A projeção azimutal é, sobretudo, uma projeção
geopolítica, pois ela expressa uma visão estratégica
do planeta sob a perspectiva de um determinado Es-
tado.

3-(    ) A projeção afilática de Molweide, comumente usada
nos atlas modernos para representar o mundo, distorce
as áreas e as formas, mas sem os exageros das
projeções de Mercator e Peters.

4-(    ) A projeção azimutal eqüidistante tem por finalidade
revelar as distâncias e direções exatas de todos os
pontos do globo em relação ao ponto central do mapa.

Questão 26

O petróleo é tanto uma poderosa fonte de energia
para o mundo industrial moderno quanto um recurso natural
determinante na geopolítica mundial.

Relativamente ao petróleo, sabe-se que

1-(    ) sua utilização iniciou-se em meados do século XIX,
quando passou a ser comercializado nas cidades –
em substituição ao óleo de baleia utilizado na ilumina-
ção pública –, nas indústrias e nas companhias de
trem, em substituição ao carvão mineral, usado nas
máquinas a vapor.

2-(    ) o Iraque, em 1990, invadiu o Kuwait e ameaçou inva-
dir a Arábia Saudita, sob pretexto de disputa territorial.
Na realidade, esses países estavam extrapolando as
cotas de produção de petróleo estabelecidas pela Opep
e forçando uma queda no preço do barril no mercado
mundial.

3-(    ) a criação da Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep), em 1960, tinha como principais
objetivos a formulação de uma política comum de pre-
ços  e o estabelecimento de cotas de produção que
impedissem uma crise de superprodução.

4-(    ) as “Sete Irmãs” foram criadas com o objetivo de im-
pedir a formação de cartéis e de monopólio da produ-
ção e do consumo de petróleo, isto é, para democra-
tizar o acesso dos países não-produtores a esse re-
curso natural.

Questão 27

A circulação tem grande significado geográfico. No
tocante ao transporte, ela compreende homens e riquezas; já
no campo das comunicações, inclui o som, a palavra, a ima-
gem, as idéias e, por conseguinte, a experiência de espaço e
de tempo.

Com base nos conhecimentos sobre a abordagem
geográfica da circulação, pode-se afirmar que

1-(    ) a Revolução Industrial impulsionou a revolução dos
transportes, possibilitando a construção de ferrovias
e o uso da máquina a vapor na navegação.

2-(    ) o aprimoramento dos transportes representou a es-
tagnação da produção em alguns setores da econo-
mia, tais como a agropecuária e o comércio, que dei-
xaram de atrair os investimentos estrangeiros.

3-(    ) a popularização do automóvel, o surgimento do avião,
a transmissão de energia elétrica em alta tensão, o
desenvolvimento da comunicação e dos transportes
são marcas da sociedade industrial.

4-(    ) a produção de computadores, softwares e satélites, a
utilização do fax e dos cabos de fibra óptica permiti-
ram que as informações econômicas, financeiras e o
fluxo de capitais se tornassem mais globalizados.

Questão 28

Quando nascemos fomos programados
A receber o que vocês nos empurraram
Com os enlatados dos USA, de 9 às 6.
Desde pequenos nós comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir o lixo em cima de vocês.
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Nós somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola.
(...)

Renato Russo

O trecho acima, da música “Geração Coca-Cola”,
evoca uma das principais características do mundo moderno:
o consumismo.

Com base nos conhecimentos sobre o assunto, julgue
os itens.

1-(    ) O consumismo se caracteriza como um comporta-
mento social em que o consumo deixa de ser meio e
adquire status de finalidade.

2-(    ) A globalização da economia fez surgir uma nova
geografia do consumo: países e regiões com níveis
de desenvolvimento econômico distintos consomem
produtos e serviços semelhantes.

3-(    ) O modelo de consumo “mundializado” deixa marcas
evidentes no espaço das metrópoles, onde proliferam
estabelecimentos comerciais de grande porte, como
shopping centers, hipermercados, etc.

4-(    ) A presença, num mesmo espaço geográfico regional,
do consumidor e do produtor do bem de consumo é
necessária, porque os circuitos espaciais de produ-
ção são demarcados pelas fronteiras regionais.
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Questão 29

Com relação às grandes unidades geológicas, o Bra-
sil está inteiramente inserido na plataforma sul-americana,
que exibe dois vastos conjuntos de escudos ou maciços cris-
talinos, de origem pré-cambriana, envolvidos por extensas ba-
cias sedimentares fanerozóicas. As riquezas minerais do ter-
ritório brasileiro são imensas, porém, pouco conhecidas.

Quanto à localização e à exploração econômica des-
sas riquezas, é possível afirmar que

1-(    ) as jazidas de minerais metálicos, como ferro, bauxita,
cassiterita e manganês, localizam-se no embasamento
cristalino, e sua exploração exige grandes interven-
ções no ambiente natural.

2-(    ) a ocorrência de pedras preciosas está relacionada às
formações sedimentares mesozóicas. Na exploração
dessas pedras, utiliza-se de tecnologia avançada, além
de pessoal altamente qualificado.

3-(    ) as principais reservas petrolíferas do Brasil encon-
tram-se nas bacias sedimentares mesocenozóicas
submersas no oceano, o que exige o desenvolvimen-
to de uma tecnologia adequada à exploração em gran-
des profundidades.

4-(    ) a existência dos minerais mais nobres está associada
às áreas dos dobramentos antigos – cinturões
orogênicos pré-cambrianos –, e sua exploração é fei-
ta por garimpagem mecânica.

Questão 30

O fenômeno da fragmentação e da unificação
territoriais, característico da geopolítica mundial, tem se ma-
nifestado em algumas regiões do globo terrestre.

 Sobre a ocorrência desse fenômeno na Ásia, é cor-
reto afirmar que

1-(    ) a divisão do território coreano em dois países ocorreu
no contexto da Guerra Fria, quando os Estados Uni-
dos estabeleceram um acordo bilateral com a Coréia
do Sul, para barrar a influência soviética.

2-(    ) a reunificação das Coréias é vislumbrada para o sé-
culo XXI, tendo em vista que à Coréia do Sul interes-
sa ampliar seu mercado e à do Norte, elevar seu ní-
vel de vida.

3-(    ) a Coréia do Sul, segundo o critério geopolítico, en-
contra-se na área de influência imediata dos Estados
Unidos, enquanto a Coréia do Norte, atualmente, su-
bordina-se à China.

4-(    ) a Coréia do Norte, durante a ordem mundial bipolar,
adotou o modelo sócio-econômico soviético, porém o
nível de vida da sociedade coreana sempre esteve
aquém dos padrões vigentes na Rússia.


