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01) O Brasil sediará a Copa do Mundo em 2014 e, na cidade do Rio de Janeiro, serão disputados 

importantes jogos. Um torcedor que decidir permanecer na cidade do Rio de Janeiro visando a 

assistir aos jogos precisará de uma representação cartográfica que lhe permita localizar as 

principais vias de acesso ao estádio, como ruas e avenidas. Para atingir este objetivo, terá à sua 

disposição os dois tipos de representação cartográfica com escalas diferentes, mostrados a seguir: 

 

 
 

Para que o torcedor possa se locomover na cidade com mais facilidade, o tipo de representação 

cartográfica que melhor o orientará é o apresentado na  

 

a) Figura 1, porque tem uma escala pequena, expressando uma área maior, com menor número 

de detalhes.    

b) Figura 1, que possui uma escala grande, representando uma área menor, com maior grau de 

detalhamento.                    

c) Figura 2, que possui uma escala grande, representando uma área maior, com menor grau de 

detalhamento.    

d) Figura 2, porque tem uma escala pequena, expressando uma área menor, com maior número 

de detalhes.  

e) Figura 2, porque tem uma escala média, facilitando a identificação dos principais pontos 

turísticos da cidade cartografada.   

 

 

 

 

 



 
 

 

02) A imagem a seguir é a representação em curva de nível de parte da superfície terrestre. 

 

 
Crédito: http://mundogeo.com/wp-content/uploads/2000/portugues/infogeo/61/pag43-1.gif 

Acesso em: 04 jun. 2014. 

O relevo representado possui 

 

a) uma escarpa na sua porção mais oriental. 

b) uma planície na parte central. 

c) um pico na sua porção setentrional. 

d) um planalto no extremo ocidental. 

e) um vale alinhado no sentido Norte-Sul.             

 

 

03) Em um mapa com escala de 1: 70.000.000, foi traçada uma rota de navegação aérea entre dois 

pontos, A e B. O ponto A, está a 45° oeste de Greenwich, enquanto o ponto B, a 75° oeste de 

Greenwich. Entre os pontos A e B, a rota de navegação media, no mapa, 20 mm. Sabendo-se que 

um avião partiu de A para B, às 14h, no dia 7 de novembro, em um voo de 2 horas, está correto 

afirmar que a distância percorrida e o horário local de chegada foram, respectivamente, 

  

a) 14.000 km e às 16h. 

b) 140 km e às 10h. 

c) 1.400 km e às 14h.                 

d) 1.400 km e às 16h. 

e) 140 km e às 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

04) Ainda é 31 de dezembro no Brasil quando a televisão noticia a chegada do ano Novo em 

diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, 

encontram-se a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. 

 

Este fato se deve  

 

a) à inclinação do eixo terrestre.    

b) ao movimento de rotação terrestre.                  

c) ao movimento de translação terrestre.    

d) à maior proximidade do sol no verão.    

e) a diferença de latitude entre esses países e o Brasil.    

 

 

05) Observe a letra da música: 

 

Que saudade, amor 

Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo 

Você me deixou 

E aqui dentro meu coração ficou partido 

 

Nessa cidade, não vou mais sorrir 

Que bom seria 

Se São Paulo fosse do lado de Madri 

(Madri - Fernando e Sorocaba) 

 

Um avião parte do Brasil às 23 horas, horário local, com destino a Espanha, e chega ao seu 

destino às 13h do dia seguinte, também horário local. Como o tempo de viagem é de 10 horas e 

no local de chegada vigora o "horário de verão", que adianta o relógio em uma hora, o avião, no 

seu retorno, partindo às 12 horas da Espanha (horário local), chegará ao Brasil (horário local) 

às:  

 

a) 17 horas.    

b) 18 horas.                  

c) 19 horas.    

d) 20 horas.    

e) 22 horas.    

 

 

06) Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento; ela cria 

uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações.  

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado). 

 

No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse 

sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão 

 

a) política de apropriação efetiva do espaço. 

b) econômica de uso de recursos do espaço. 

c) privada de limitação sobre a utilização do espaço. 

d) natural de composição por elementos físicos do espaço. 

e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço.                 

 

 

 



 
 

 

 

07) Analise os mapas a seguir e assinale a alternativa que indique a resolução cartográfica mais 

adequada para representar, com precisão, as distâncias da cidade de São Paulo em relação às 

várias localidades do mundo. 

 

A. Projeção Azimutal Eqüidistante (Soukup)                   

 
 

B. Projeção Cilíndrica Conforme (Mercator) 

 
 

C. Projeção por anamorfose (Queiroz) 

 
 

D. Projeção Equivalente Interrompida (Good) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

E. Projeção Cilíndrica Equivalente (Peters) 

 
 

 

08) 

 
 

A personagem Mafalda, que está em Buenos Aires, olha o globo em que o Norte está para 

cima e afirma: “a gente está de cabeça pra baixo”. Quem olha para o céu noturno dessa posição 

geográfica não vê a estrela Polar, referência do polo astronômico Norte, e sim o Cruzeiro do Sul, 

referência do polo astronômico Sul. Se os polos do globo de Mafalda estivessem posicionados de 

acordo com os polos astronômicos, ou seja, o polo geográfico Sul apontando para o pólo 

astronômico Sul, seria correto afirmar que 

  

a) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo e Mafalda estaria realmente de cabeça 

para baixo. 

b) o Norte do globo estaria para cima e o Sul para baixo, mas Mafalda não estaria de cabeça para 

baixo por causa da gravidade. 

c) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo, e quem estaria de cabeça para baixo 

seriam os habitantes do hemisfério norte. 

d) o Sul do globo estaria para cima e o Norte para baixo, mas Mafalda estaria de cabeça para 

baixo por causa da gravidade. 

e) o Sul do globo estaria para cima, o Norte para baixo e Mafalda não teria razão em afirmar que 

está de cabeça para baixo.            

 

 

09) Um parque ecológico, de forma quadrada, demarcado sobre um mapa, na escala de 1: 

700.000 apresentando 7 cm de lado. A área do parque medirá no terreno: 

 

a) 2.401 Km           

b) 1.000 Km 

c) 49.000 Km 

d) 49 Km 

e) 24.000 Km 



 
 

 

 

10) Um fotógrafo de Campinas-SP, cidade localizada a 47º de Longitude Oeste, resolve registrar 

o nascer do sol do primeiro dia do ano. Antes do evento, telefona para um amigo que mora na 

cidade do Rio de Janeiro e fica sabendo que lá os primeiros raios apareceram às 05h44min. 

Sabendo-se que a cidade do Rio de Janeiro está localizada a 43º de Longitude Oeste, e 

desconsiderando as formas do relevo, qual deverá ser o horário do evento esperado pelo fotógrafo 

de Campinas-SP? 

 

a) 05h55min 

b) 06h00min                 

c) 06h05min 

d) 06h10min 

e) 06h15min 

 
 
11) Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam 

o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas 

famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso 

desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. 

Em Cleveland, foi como se um “Katrina financeiro” atingisse a cidade. Casas abandonadas, com 

tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na 

Califórnia, também se enfileiraram casas abandonadas. 

 

HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 

 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico.             

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

 

12) A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (United Nations 

Conference on Trade And Development - UNCTAD), tem como objetivo aumentar as 

oportunidades de comércio, investimento e progresso dos países em desenvolvimento, ajudando-

os a enfrentar os desafios derivados da globalização e a integrar-se na economia mundial em 

condições equitativas. No que diz respeito ao comércio internacional de bens e serviços, e, ainda, 

produtos básicos, é possível inferir que a reunião aponta para   

 

a) promover a desintegração do comércio, do meio ambiente e o desenvolvimento. 

b) superar as desigualdades que conferiam sentido à ideia de Terceiro Mundo.  

c) fornecer ajuda aos países desenvolvidos, particularmente aos menos adiantados para que estes 

possam aproveitar os efeitos positivos da globalização.  

d) fomentar a diversificação dos setores da economia nos países em desenvolvimento.  

e) analisar as relações de poder presentes nas sociedades. 

 


