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GEOGRAFIA
51. Observe a charge.

Fonte: QUINO, l.L Toda Mala/da. São Paulo: Martins Fonte, 2003. p. 32.

Assinale a alternativa correta sobre os fusos horários e suas consequências.
(A) As áreas de fuso horário iguais foram definidas mundialmente, com base na relação entre
latitude, rotação da Terra e hora.
(B) O relógio deve, a cada vez que se ultrapassar o limite do fuso horário ao percorrer de Leste em
direção a Oeste, ser atrasado uma hora.

(C) O relógio deve ser atrasado em um dia quando se viaja de Oeste para Leste, na passagem da
Linha Internacional de Data.
(D) O terceiro fuso brasileiro abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Roraima, parte do Amazonas e parte do Pará.
(E) O quarto fuso brasileiro abrange o Estado do Acre, parte Oeste do Amazonas e parte do Pará.
52. Observe o quadro abaixo.
Data

Nascer do Sol

Pôr do Sol

16-jul

7:23

17:38

16-ago

7:01

17:57

16-set

6:24

18:15

Fonte: <http://www.inf.ufrgs.br/ ... cabral/NascerPorSoIAno.html>.
Acesso em: 18 set. 2017.

,

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.
Examinando os horários de nascer e pôr do Sol em Porto Alegre, constata-se que o dia aumenta em
número de minutos. Isso acontecerá até o dia ........ , quando então começará a decrescer.
(A) 10 de fevereiro
(B) 21 de março
(C) 21 de junho

(D) 23 de setembro
(E) 21 de dezembro
20
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53. Considere as seguintes afirmações sobre os
eclipses.
I - Os eclipses solares só acontecem durante
a lua nova, quando a Lua fica entre a
Terra e o Sol, pois, se os três corpos não
estiverem alinhados perfeitamente, a Lua
irá bloquear apenas parte do Sol, gerando
solar parcial.
II - O eclipse lunar acontece durante a lua
crescente e quando a Lua penetra total
ou parcialmente no cone de sombra
projetado pela Terra.
III- O eclipse lunar é uma evidência da
esfericidade da Terra.

54. Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do enunciado abaixo,
na ordem em que aparecem.
A formação de arcos de ilhas oceânicas está
relacionada à ........ , assim como a formação de
fossas submarinas está relacionada à .........
(A) colisão de placas tectônicas continentais colisão de placas tectônicas
(6) colisão de placas tectônicas continentais separação de placas oceânicas
(C) colisão de placas tectônicas oceânicas

separação de placas continentais

Quais estão corretas?

(D) colisão de placas tectônicas oceânicas
colisão de placas tectônicas

(A) Apenas 1.
(B) Apenas 11.
(C) Apenas m.
(D) Apenas I e m.
(E) I, 11 e m.

(E) colisão de placas tectônicas oceamcas
com a margem continental de outra placa
- separação entre uma placa oceânica e a
margem continental de outra placa

Instrução: As questões 55 e 56 referem-se ao mapa das unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul.

55. Os restos fossilizados de grandes répteis que viveram na era Mesozoica têm sido encontrados em
rochas sedimentares que afloram no Rio Grande do Sul, apenas na região indicada pelo número

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
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56. Identifique, no mapa, as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que correspondem às
características indicadas abaixo.
( ) Área de elevada altitude, originalmente recoberta por matas e campos onde, atualmente,
predomina a agricultura.
( ) Área com topografia que decai para oeste em direção ao rio Uruguai. Apresenta coxilhas
recobertas por campos e pastagens entremeados de matas galerias ao longo dos rios.
( ) Área caracterizada por baixas altitudes, formada de rochas sedimentares que compõem colinas,
ora de topo plano, ora de topo arredondado.
( ) Área formada por rochas muito antigas, altamente falhadas e dobradas. Apresenta um relevo
caracterizado pelos afloramentos rochosos e áreas de deposição mais rebaixadas.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A)
(8)
(C)
(D)
(E)

44455-

12512-

31334-

5.
3.
1.

2.
3.

57. Observe a figura e leia o texto abaixo.

Fonte: NASA. Disponível em: <https:"earthobservatory.nasa.gov
IIOTD/vlew.php?id=90948>. Acesso em: 16 set. 2017.

Entre agosto e setembro de 2017, a Nasa reportou as consequências da passagem do furacão
Harvey, em Houston, a quarta cidade mais populosa dos EUA, quando milhares de pessoas foram
resgatadas das enchentes devido ao volume de precipitação ocorrido. Dias depois, o furacão Irma
foi registrado como o de maior intensidade no Atlântico, q~ndo atingiu áreas como Flórida e ilhas
da América Central, gerandO grandes repercussões socioeconômicas.
Sobre essas ocorrências na região, é correto afirmar que os furacões estão relacionados a
(A) ciclones tropicais.
(8) ciclones extratropicais.
(C) monções.
(D) margens tectônicas ativas junto ao Golfo do México.
(E) ciclones extratropicais formados nas águas aqueCidas do Golfo do México.

22
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58. Assinale a alternativa correta sobre o Acordo de Mudanças Climáticas de Paris e o contexto das
mudanças climáticas globais.
(A) O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi assinado por todas as 196 nações que fazem
parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em 2016.
(8) O Acordo de Paris objetiva manter o aumento da temperatura média global em 5°C, em
comparação com os níveis pré-industriais.

(C) As discussões do Acordo de Paris trouxeram à luz a informação de que um iceberg de 5.800
quilômetros quadrados desprendeu-se de uma plataforma Antártica formada por gelo marinho,
em 2017.
(O) O objetivo do Acordo de Paris pretende ser alcançado através de compromissos nacionais para
reduzir as emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa, antes do final deste século.
(E) O Brasil deixou de ratificar o Acordo de Paris em 2017, com repercussões significativas na
política de desenvolvimento sustentável do país.

59. Considere os climatogramas abaixo.
500,---

Climatograma 2

Climatograma 1

- --

--=---

--_--,
32
28

•

......

•

•

.---------=-------r31
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o
- - Temperatura média

Fonte: MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: noções básicas e dimas do Brasil.
São Paulo: Oficina de Textos. 2007.

Assinale a alternativa correta sobre os climatogramas.
(A) O clima equatorial pode ser representado pelo climatograma 1, em que se verificam elevados
totais pluviométricos.
(B) A elevada amplitude térmica pode ser observada no climatograma 1, o qual representa o clima
equatorial.

(C) A umidade climática representada no climatograma 2 'também é garantida pelas temperaturas
elevadas durante todO o ano e pela concentração de pluviosidade nos meses de junho a outubro.
(O) A cidade de Cuiabá pode ser bem representada pelo climatograma 1, pois apresenta condições
térmicas de maior aquecimento e índices de precipitação bem distribuídos ao longo do ano todo.
(E) A variabilidade térmica da cidade de Porto Alegre, representada pelo climatograma 2, é bastante
acentuada, e as médias anuais situam~se entre 2 °C e 35°C.
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60. Considere o texto abaixo.

o Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de
água doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial. Sua distribuição, porém, não é uniforme em
todo o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial
do mundo. O volume de água do rio Amazonas é o maior de todos os rios do globo, sendo
considerado um rio essencial para o planeta.
Fonte: <http://riosvoadores.com.br/>. Acesso em: 30 ago. 2017.

Assinale a afirmativa correta sobre a região hidrográfica amazônica.
(A) O ecoturismo é a principal atividade econômica da região e colabora para a preservação desse
rico patrimônio ambiental.
(B) As chuvas orográficas são provocadas pela intensa evapotranspiração de superfícies úmidas e
aquecidas.

(C) O garimpo e a mineração geram contaminação por metais pesados e assoreamento, sem
oferecer riscos à qualidade da água.
(D) A expansão das áreas urbanas sobre as áreas das planícies de inundação é pouco significativa
nessa região.
(E) A região abrange territórios do Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana.

61. No bloco superior abaixo, estão indicadas as regiões hidrográficas brasileiras; no inferior,
informações sobre essas regiões.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.
1- Amazônia
2 - São Francisco
3 - Paraná
4 - Paraguai
(
(
(
(

) Apresenta grande potencial energético, e seu rio principal atravessa o polígono das secas.
) Drena as terras do Pantanal Mato-grossense, e seu rio principal é de planície.
) Ocupa trechos do Planalto Meridional, e seus rios são facilmente navegáveis.
) Abrange terras da zona equatorial e tem nascentes nos Andes.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(8)
(C)
(D)
(E)

22334-

14241-

33123-

4.
1.
4.
1.
2.

62. Assinale a alternativa correta sobre eventos climáticos extreqlOs e suscetibilidades ambientais.
(A) As condições geológi~s e geomorfológicas e a pouca cobertura vegetal em áreas densamente
urbanizadas são fatores relacionados aos movimentos de massa.
(B) A intensidade da precipitação é um fator relacionado às inundações e não aos movimentos de massa.

(C) As ações antrópicas sem planejamento adequado provocam a diminuição da suscetibilidade ambiental.
(D) Os desastres ambientais estão relacionados à maior degradação ambiental e à maior resiliência
da população.
(E) O avanço das áreas urbanas sobre planícies de inundação, o aumento da permeabilidade do solo
e o assoreamento dos cursos d'água estão relacionados à intensificação das enchentes.
24
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63. Assinale a alternativa correta sobre uso e ocupação do solo.

(A) A cobertura vegetal, através das copas e da serapilheira, amplia o escoamento superficial no
solo e diminui o processo erosivo.
(8) A impermeabilização do terreno urbano por edificações e pavimentações aumenta o processo de
recarga do lençol freático.
(C) A cobertura vegetal diminui a infiltração e a erosão do solo.
(O) As intervenções antrópicas em drenagens urbanas podem alterar seu equilíbrio dinâmico.
(E) A falta de retificação de trechos de rios e a inserção de áreas úmidas intensificam as enchentes.

64. Observe o mapa abaixo.

Fonte: MOREIRA, J. C. Geografia: volume único. São Paulo: Scipione, 2007.

O conjunto de áreas e pontos, destacados no mapa, indica
(A) terras indígenas demarcadas.
(8) terras de remanescentes quilombolas.
(C) áreas de extração de minérios.
(D) áreas de grande pluviosidade.
(E) áreas destinadas à agropecuária.
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65. Observe o mapa abaixo.

Camito-Semítíca

·_······;:;~~:~::····'···
. iÀ;i~a.I . .
............
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................~)

{\.\..

..'.

~

BantiJ

Adaptado de: Rafael Sanzio Araújo dos Anjos. Geopolítica da diáspora África-América-Brasil séculos
XV-XVI-XVIl-XVIlI-XIX. Cartografia para a Educação. Disponível em:
<http://www.rafaelsanziodosanjos.com.br>. Acesso em: 12 out. 2017.

Considere as seguintes afirmações sobre a origem dos grupos étnicos africanos escravizados,
trazidos para o Brasil entre os séculos XV e XIX.
I - A maior parte dos grupos étnicos são oriundos do norte da África.
II - As principais áreas de saída de africanos foram os atuais territórios de Moçambique e Angola.
I1I- Os grupos étnicos africanos escravizados, levados ao nordeste, vêm do leste da África, e aqueles
levados para o sudeste e o sul são oriundos da África ocidental.
Quais estão corretas?

•

(A) Apenas I.
(B) Apenas lI.

(C) Apenas m.
(D) Apenas II e m.
(E) l, II

26
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66. O relatório da Organização das Nações
Unidas (ONU, 2015) afirma que a população
mundial deverá chegar aos 9,7 bilhões em
2050.

67. Considere as seguintes afirmações sobre a
atual problemática migratória enfrentada pela
Europa.

Fonte: ONU projeta que população mundial chegue
aos 8,5 bilhões em 2030. Disponível em:
<http://www.unric.org/pt/actualidade/31919onu-projeta-que-populacao-mundial-chegue-aos85-mil-milhoes-em-2030>.
Acesso em: 30 ago. 2017.

I - O atual acordo internacional FRONTEX,
assinado pelos países da União Europeia
em 2016, visou apoiar as migrações
provenientes de qualquer país ex-colônia
e inibir o tráfico de pessoas.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
seguintes afirmações sobre o crescimento da
população mundial.
( ) As altas taxas de fertilidade e o aumento
da esperança de vida ao nascer
influenciam no crescimento da população
mundial projetado.

c)

O crescimento da população mundial
projetado está relacionado ao aumento
do controle de natalidade.

( ) O crescimento da população mundial
projetado está ligado ao índice de
crescimento natural, o qual relaciona
apenas taxa de mortalidade e migrações.

c)

O crescimento da população mundial
projetado está relacionado somente ao
aumento das migrações.

A sequência correta do preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
CA) F - V - V-V.

(6) F-V-V-F.

CC) V - V - F-F.
CD) V - F - F-F.
(E) V - F - F-V.

II - A construção de campos de refugiados
oficiais com completa infraestrutura nos
países europeus tem aumentado os fluxos
imigratórios.
IH - A
atual
problemática
migratória
enfrentada pela Europa tem, entre suas
principais causas, o atual contexto de
conflitos e instabilidades em seus países
de origem, como guerras civis.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas lI.
(C) Apenas m.
(D) Apenas I e m.

(E) I, II e m.

68. Assinale

a
alternativa
que
preenche
corretamente as lacunas do enunciado abaixo,
na ordem em que aparecem.

.. ...... é um conjunto de municípios contíguos
que se relacionam física, econômica e
funcionalmente, gerando fluxos de pessoas,
bens, serviços, capital e informação, em
diferentes escalas e graus de interdependência.
........ é uma região estabelecida por legislação
estadual e constituída por agrupamentos de
municípios limítrofes, com o objetivo de
integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse
comum .

•

(A) Metrópole - Conurbada
(6) Aglomeração urbana - Região metropolitana

(C) Metrópole - Região metropolitana
(D) Região metropolitana - Aglomeração
urbana
(E) Aglomeração urbana - Conurbada
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70. Assinale a afirmativa correta sobre o atual
contexto de integração política e econômica
na União Europeia.

69. O Índice de Gini, instrumento para medir o grau
de concentração de renda em determinado
grupo, aponta a diferença entre os rendimentos
dos mais pobres e dos mais ricos.

(A) A aprovação do Brexit resultou na saída
da Escócia do Reino Unido em 2016 e na
sua maior integração com a União
Europeia a partir desse ano.
(B) A permanência do Reino Unido do bloco
EFTA (Associação Europeia de Livre
Comércio) em 2016 está relacionada ao
projeto de integração entre os países
envolvidos e ao crescimento da União
Europeia.
(C) A saída da Grécia e a entrada dos Estados
Unidos na União Europeia em 2016
resultou no crescente fortalecimento da
integração política e econômica do bloco.
(D) A saída do Reino Unido da União Europeia
em 2016 integrou apenas a Grã-Bretanha
e a Irlanda.
(E) A saída do Reino Unido da União Europeia
em 2016 pode resultar em alterações nas
relações de integração entre os demais
membros.

Observe o quadro com o valor desse índice
para quatro países latino-americanos.
País

A

indice Gini

0,515

B

C

0,427 0,608

D
0,416

Fonte:<http://databank.worldbank.org/data
/ reports.aspx?source= 2&series=SI.POV.GIN
lI!!. country=>. Acesso em: 4out. 2017.

Os países A, B, C e D são, respectivamente,
(A) Brasil, Argentina, Haiti e Uruguai.
(B) Brasil, Cuba, Bolívia e Haiti.
(C) Colômbia, Argentina, Brasil e Chile.
(D) México, Haiti, Colômbia e Argentina.
(E) Paraguai, México, Uruguai e Argentina.

71. O resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domialios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostra que flutuações na taxa de desocupação podem ser causadas por "mudanças na
probabilidade de um ocupado perder a ocupação, de um desocupado encontrar uma ocupação ou de
indivíduos saírem e entrarem na força de trabalho, a População Economicamente Ativa (PEA)".
Observe a tabela abaixo.
Decomposição da mudança da taxa de desocupação no RS ·1° trim.l2014 ·1° trim.l17
CONTRIBUiÇÃO
DINÂMICAS DE TRANSiÇÃO

TOTAL
Número

Da ocupação para a desocupação ........................
Da ocupação para fora da População Economicamente
Ativa(pEA) .... ....................... .. ..................................
De fora da PEA para a desocupação ...................................
Da desocupação para a ocupação ................................. .....

De fora da PEA para a ocupação ........................................
Da desocupação para fora da PEA ............... -------_ .. . _-- -.. -..
TOTAL. ...... _- ........... -- .. ---. .... -............................................

(1) 0.,321
-0,043
(1) 0.,284
(1) 0.,210.
(2) 0,046
('lo.,D58

0.,876

HOMENS

%

Número

36,6

(1} 0.,448

-4,9
24,0.

0.,00.1
(1)0.,222
(1) 0,169

5,3

(2)0,0.24

6,6
100.,0

.{),0.06
0.,858

32,4

%
52,2

0,1
25,8
19,7
2,8
-0,6'
100,0

MULHERES
Número

(')0,202

0,003
(1)0,274
(1)0,226
(2)0,0.58
(2)0,079
0.,842

%
24,0

0,3
32,6
26,9
6,9

9,4
100,0

Fonte: Carta de conjuntura da FEE, Ano 26, n. 7, 2017.

Considerando os dados da tabela, assinale a alternativa correta sobre a mudança da taxa de
desocupação no RS.

•

(A) A transição "da ocupação para a desocupação" permaneceu inalterada no período entre o
primeiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2017.
(B) O componente mais representativo, na explicação da mudança da taxa de desocupação para
mulheres, foi "da ocupação para a desocupação", com 32,6%.
(C) O percentual da população que apresenta a mudança "de fora da PEA para a ocupação" é maior
para mulheres do que para homens.
(D) O componente mais representativo, na explicação da mudança da taxa de desocupação para
homens, foi "de desocupação para fora da PEA".
(E) O percentual da população que apresenta a mudança "de fora da PEA para a desocupação" é
maior para homens do que para mulheres.
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72. Observe a charge abaixo.

Fonte: <http://www.marciobaraldi.com.br/baraldi2/component/
joomgallery/?func=detail&id=178>. Acesso em: 18 set. 2017.

Assinale a alternativa que indica a correta relação, ilustrada pelos dois quadros.
(A) O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo, intensificou a urbanização do Brasil e
gerou o crescimento desorganizado das cidades.
(B) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no campo, mas propiciou melhores ofertas
de trabalho e condições de vida nas áreas urbanas.

(C) Os latifúndios contribuíram para uma melhor distribuição das terras nas áreas rurais,
redistribuindo a população nas áreas urbanas.

•

(D) As cidades atraíram os trabalhadores rurais que optaram por oportunidades de trabalho mais
vantajosas.
(E) A política agrária modernizou o trabalho no campo, concentrou a posse da terra e gerou, em
condições precárias, o êxodo rural dos migrantes para as cidades.
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73. As violações dos direitos humanos relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero, que
vitimizam fundamentalmente a população LGBT, constituem um padrão que envolve diferentes
espécies de abusos e discriminações.
Observe os dados do Disque Direitos Humanos (Disque 100) da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, para os anos de 2012 e 2013.

A partir dos dados acima, é correto afirmar que

,

(A) as maiores quedas percentuais no número de denúncias ocorreram em São Paulo, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Amapá.
(B) o registro de denúncias diminuiu em todo o país.

(C) a maior variação percentual ocorreu nos casos de denúncias coletivas, com vítima difusa,
representados na tabela por "NA".
(D) os estados do Nordeste tiveram uma variação percentual inferior

à média

nacional.

(E) os estados do Sul pouco variaram suas taxas, mantendo os mesmos números de denúncias.

30

UFRGS - CV 2018 - GEO

74. Observe a tabela abaixo, sobre obesidade no

75. Observe a ,..n::orno abaixo.

Brasil.
PERFIL DA OBESIDADE
Faixas
etárias

Prevalência
em 2006

Prevalência
em 2016

("lo)

("lo)

18 a 24
anos
25 a 34
anos
35 a44
anos
45 a 54
anos
55 a 64
anos
65 e mais

Variação
de 2006
a 2016

4,4

8,5

93,2

9,8

17,1

74,5

12,8

22,S

75,8

16,1

22,8

41,6

18,1

22,9

27,2

16,1

20,3

26,1

Faixa de escolaridade
Até 8 anos

de estudo
9 a 11 anos
12 anos ou
mais

15,3

23,S

53,6

9

18,3

103,3

8,6

14,9

73,3

Fonte: Dados - Vigitel 2016, pesquisa do Ministério
da Saúde; Pesquisa Nacional da Saúde, do IBGE.
Tabela extraída de Folha de São Paulo, de 9 de
agosto de 2017.
A partir dos dados,

é correto afirmar que

(A) a obesidade é maior entre os jovens
adultos nos anos 2006 e 2016.
(B) a obesidade aumentou entre aqueles com
níveis de estudo médio e alto, embora a
prevalência seja maior entre as pessoas
com menor escolaridade.

(C) menos da metade da população adulta
está acima do peso.
(O) a população de idosos com obesidade
representa um quarto da população no
ano de 2016.

(E) a obesidade é maior . entre pessoas mais
jovens com média escolaridade.

Acesso em: 18 set. 2017.
Considere
as
afirmações
sobre
as
desigualdades materializadas na paisagem
urbana e representadas na charge.

I - O intenso crescimento urbano permite a
maior integração entre as pessoas,
gerando espaços comuns a todos onde é
possível usufruir de serviços eficientes,
como segurança e saúde.
II - As desigualdades entre diferentes grupos
e
classes
sociais
geram
maiores
disparidades de moradia, de acesso aos
serviços públicos, de qualidade de vida e
de segregação social.
IH -O medo da violência urbana impulsionou
a criação de condomínios fechados,
a~entuando a exclusão social e reduzindo
espaços urbanos públicos, o que propiciou
o crescimento de espaços privados e de
circulação restrita.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas 11.
CC) Apenas m.
(D) Apenas II e
(E) 1, II e

m.
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