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 GEOGRAFIA 

 
13. Nas últimas décadas, a proliferação de enclaves fortificados vem criando um novo modelo de 
segregação espacial e transformando a qualidade da vida pública em muitas cidades ao redor do mundo. 
Enclaves fortificados são espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer 
ou trabalho. (Teresa Pires do Rio Caldeira, Enclaves fortificados: a nova segregação urbana, Novos 
Estudos. São Paulo: CEBRAP, março de 1997, p. 155). 
 
a) O que tem causado a disseminação dos chamados enclaves fortificados? 
b) Aponte duas conseqüências nas relações sociais com a disseminação dos enclaves fortificados. 
c) Cite duas modificações na paisagem urbana que vêm ocorrendo com a disseminação dos enclaves 
fortificados. 
 
SOLUÇÃO: 
a) O principal motivo do surgimento e posterior crescimento dos enclaves fortificados é o aumento da 
insegurança nas grandes cidades, causado pelas elevadas disparidades sociais, que por sua vez 
provocam o aumento da violência.  
b) As principais conseqüências são a segregação espacial e a discriminação sócio-econômica. 
c) Grande diferenciação do espaço urbano, com locais de alto nível (condomínios fechados e centros 
comerciais) e favelas próximas; diminuição da convivência social e a degradação de espaços públicos 
como praças e parques, provocando maior internalização da vida. 
 
14. O mapa abaixo indica as maiores concentrações de focos de queimadas no Brasil no mês de julho de 
2003. A partir desse mapa, responda: 

 
a) Explique os motivos pelos quais ocorre significativa concentração de queimadas em duas áreas do 
território brasileiro: em uma faixa na forma de arco que se estende dos estados do Piauí/Maranhão até o 
Acre e no estado de São Paulo. 
b) Aponte duas conseqüências ambientais das queimadas. 
c) Indique duas práticas alternativas para evitar o manejo do solo com a prática de queimadas. 
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SOLUÇÃO: 
a) A principal razão econômica é que no Norte e Centro-Oeste do país a queimada é ainda usada como 
técnica para o preparo da terra (coivara). Já no caso de São Paulo, a elevada concentração de 
queimadas é devida ao fato de estas facilitarem o trabalho de colheita da cana. Além disto, no mês de 
julho há uma elevação natural das ocorrências de queimadas, devido à estiagem que ocorre no Brasil 
durante o inverno. 
b) Pode-se citar, entre outros, o desgaste do solo, o aumento da poluição do ar e os danos à 
biodiversidade. 
c) Duas alternativas são: rotação de culturas e, em relevos mais acidentados, a prática do terraceamento. 
 
15. Os processos dominantes de contra-reforma agrária no continente latino-americano foram 
responsáveis por uma dinâmica progressiva de concentração da riqueza e, especificamente, da terra. 
Processos de desagregação social provenientes da excessiva acumulação de miséria resultaram na 
exclusão de contingentes consideráveis, tornando ‘exilados internos’ cidadãos sem oportunidades de 
integração produtiva no mercado de trabalho formal. Grande parte deles são provenientes de uma 
expulsão estrutural do campo, cada vez mais fechado ao acesso à terra ou a políticas de reprodução da 
agricultura, sobretudo alimentar, o que circularmente atinge o abastecimento do mercado interno nacional 
de consumo basicamente popular. (Adaptado de Ana Maria Motta Ribeiro, Sociologia do narcotráfico na 
América Latina e a questão camponesa, em Ana Maria Motta Ribeiro e Jorge Atílio Silva Iulianelli (orgs.), 
Narcotráfico e Violência no Campo. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p. 23). 
 
a) Explique como a intensificação da concentração de terras se colocou como obstáculo à agricultura 
camponesa na América Latina. 
b) Dificuldades de manutenção das famílias camponesas no campo têm reforçado o estabelecimento da 
prática de cultivo de plantas narcóticas como um agronegócio (narcoagronegócio). Por que o 
narcoagronegócio tornou-se uma atividade alternativa para os camponeses da América Latina? 
c) Cite dois países da América do Sul onde o cultivo da coca (Erythroxylum coca) é tradicional entre os 
camponeses. 
 
SOLUÇÃO: 
a) A concentração de terras na América Latina é um obstáculo à agricultura camponesa porque, 
historicamente, a agricultura nesta região é voltada à exportação, favorecendo as grandes fazendas. Além 
disto, houve uma forte concentração do poder político nas mãos de grandes fazendeiros, gerando a 
utilização da máquina governamental e prol dos grandes latifúndios e agro-exportadores, em detrimento 
dos pequenos produtores e da agricultura de subsistência. 
 
b) O narcoagronegócio tornou-se uma atividade alternativa para os camponeses devido à falta de 
políticas agrícolas mais adequadas aos pequenos produtores, associada à maior valorização das plantas 
narcóticas (principalmente a folha de coca) em relação às produções agrícolas tradicionais. Além disto, 
em vários paises da América Latina, o cultivo dessas folhas é parte da cultura indígena. 
c) Bolívia e Peru. 
 
16. A representação abaixo corresponde a uma porção de uma carta topográfica de escala 1: 50.000 e a 
distância entre as curvas de nível é de 20 metros. Baseado na carta, faça o que se pede: 
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Adaptado de IBGE. Carta Topográfica Folha SF. 22-Z-C-II-4, Folha Santo Antonio da Platina/PR, escala 1: 
50.000. 
 
a) Considerando que a distância entre dois pontos hipotéticos (A e B) na carta é de 3,8 cm, qual a 
distância real em quilômetros entre esses dois pontos? 
b) Utilizando os pontos cardeais, indique o sentido do escoamento das águas do rio. 
c) Qual margem do rio é a mais indicada para culturas temporárias? Justifique. 
 
SOLUÇÃO: 
a) 3,8 · 50000 cm = 1,9 km. 
b) De nordeste para sudoeste. 
c) O cultivo na margem direita do rio é facilitado por esta ter curvas mais suaves, sendo então de relevo 
menos íngreme. 
 
17. Apesar de importantes diferenciações, o crescimento das atividades de turismo, recreação e lazer nas 
últimas décadas tem sido muito intenso em todo o mundo, com indicadores de que esse dinamismo irá 
continuar e se acentuar ainda mais nos próximos anos. Cada vez mais existe uma relação direta entre o 
turismo, recreação e lazer e outros setores econômico-sociais, como a agropecuária, a indústria e os 
serviços em escalas diferenciadas. (Adaptado de Adyr Balastreri Rodrigues, Apresentação, em Adyr 
Balastreri Rodrigues, Turismo, Modernidade, Globalização. 2 ed., São Paulo: HUCITEC, 2000, p. 163). 
 
a) Quais as principais razões que explicam um crescente contingente de turistas no mundo? 
b) O fenômeno do turismo influencia os lugares, às vezes, com pequenas transformações, outras vezes, 
redefine sua dinâmica de maneira intensa e irreversível. Aponte duas modificações espaciais 
produzidas pelo turismo urbano. 
c) Indique três atividades do setor terciário que se ampliam com a dinamização do turismo urbano. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Redução dos custos de transporte e melhorias dos meios de comunicações, intensificando as trocas de 
informações; ampliação da infra-estrutura turística; aumento do “tempo livre” nos países centrais devido à 
incorporação de novas tecnologias no mercado de trabalho; aumento da classe média mundial. 
b) Pode-se citar a revitalização de áreas próximas aos portos e de construções com importância histórica; 
os projetos de reurbanização de áreas degradadas, principalmente nos centros velhos. 
c) O setor hoteleiro, as agências de viagem, o transporte urbano, especialmente de táxis, e as atividades 
culturais, como museus. 
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18. A seqüência de mapas representada abaixo indica a posição das placas tectônicas em diferentes 
períodos geológicos, evidenciando uma dinâmica constante, ora de formação de supercontinentes, ora de 
continentes fragmentados separados por oceanos. A partir da análise dos mapas, responda: 

 
a) Por que as placas tectônicas se movimentam? 
b) O território brasileiro é caracterizado pela ausência de processos vulcânicos atuais, embora haja 
evidências de antigos vulcões e extensos campos de lavas eruptivas. Por que houve a ocorrência de 
vulcões e de campos de lavas eruptivas? 
c) Como a dinâmica das placas tectônicas pode interferir na distribuição biogeográfica de animais 
terrestres? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Porque estão sobre magma, material fluido que se movimenta devido às correntes convectivas. 
b) Porque o atual território brasileiro, no final do período Mesozóico e início da Era Cenozóica, sofreu 
movimentos tectônicos que provocaram sua separação do atual continente africano, desenvolvendo 
várias fraturas e permitindo o escoamento de material vulcânico. 
c) Conforme ocorreram as separações dos continentes, populações de espécies animais se dividiram, 
provocando a existência de espécimes semelhantes em diferentes partes do planeta, que se diferenciam 
com o decorrer do tempo, devido à evolução, como no caso da separação do Brasil e da África. Este 
fenômeno provoca o aumento da diversidade biogeográfica pelo planeta. 
 
19. Nas recentes políticas de transportes traçadas pelo Governo Federal é prioridade a exploração do 
transporte hidroviário, uma vez que o país possui cerca de 42.000 quilômetros de vias navegáveis. 
 
a) Cite duas hidrovias dentre as que vêm sendo priorizadas pelo Governo Federal. 
b) Por que o transporte hidroviário passou a ser valorizado recentemente no Brasil? 
c) Aponte uma facilidade e uma dificuldade de caráter físico-natural ou econômico para a implantação de 
hidrovias no Brasil. 
 
SOLUÇÃO: 
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a) Podem ser citados: 
• Bacia Amazônica: Rio Madeira (Rio Branco – Manaus) e Rio Amazonas. A navegação neste último é 

internacionalizada até o porto de Manaus desde o segundo império. 
• Bacia do Prata: Rio Paraguai, Rio Paraná. O projeto da hidrovia Tietê-Paraná propõe a integração dos 

rios Paranaíba, Grande, Tietê, Paranapanema e Iguaçu ao Rio Paraná. 
• Bacia do São Francisco: o Rio São Francisco é navegável de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA). 
• Bacia do Tocantins-Araguaia: ambos os rios têm trechos navegáveis.  

b) Para diminuir os custos de transporte que encarecem produtos de exportação. Este é o chamado 
“Custo Brasil”. 
c) A facilidade relaciona-se à grande extensão da rede hidrográfica navegável. A dificuldade é devida à 
maior parte da rede navegável estar em regiões pouco povoadas, sendo a rede hidrográfica das regiões 
mais povoadas composta de rios planálticos, os quais são encachoeirados, dificultando o transporte 
fluvial. 
 
20. O Mar de Aral, nutrido pelas águas do Amu Darya e Syr Darya, apresenta hoje uma situação 
dramática. Foi o quarto maior corpo de água interno do mundo, mas começou a secar nos anos 60, 
quando a então União Soviética decidiu alterar sua posição de importadora de algodão para auto-
suficiente e exportadora desse produto. (Adaptado de Ulisses Capozoli, Universidade Livre da Mata 
Atlântica, www.wwiuma.org.br). 
 
a) De que forma a prática da agricultura comprometeu a disponibilidade de água no mar de Aral? 
b) Cite três causas que interferem na potabilidade das águas superficiais. 
c) Aponte três impactos ambientais provocados pela atividade agrícola em áreas com baixo potencial 
hídrico. 
 
SOLUÇÃO: 
a) A retirada de um volume d’água superior à capacidade de reposição natural, visando a irrigação para 
as culturas das planícies soviéticas e a ocupação das áreas de mananciais foram as responsáveis pela 
degradação das condições do mar de Aral. 
b) Podemos citar: 

 A lixiviação de defensivos agrícolas, que contamina os recursos superficiais, assim como o 
carreamento de insumos, que provoca a eutrofização; 

 as erosões do solo; 
 destruição da mata ciliar; 
 deposição de efluentes residenciais e industriais (esgoto). 

c) Escassez de água para consumo humano, eutrofização das formações lacustres, contaminação do 
recurso hídrico. 
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21. Para responder a esta questão, leia o trecho abaixo e observe o 
mapa a seguir: 
Indispensável à vida, a água é fonte de poder. O controle dos poços, 
dos oásis e dos cursos de água tem sido objeto de conflitos políticos e 
militares na região da bacia do rio Jordão, desde a antiguidade. 
(Adaptado de Philippe Le Preste. Ecopolítica Internacional. São Paulo: 
SENAC, 2000, p. 444). 
 
a) Qual a vantagem obtida pelo Estado de Israel na Guerra dos Seis 
Dias (1967) no que diz respeito à disputa pelo controle das águas do rio 
Jordão frente aos países vizinhos? 
b) Quais são os fatores que explicam a escassez de água na bacia do 
rio Jordão? 
c) Dentre os territórios ocupados por Israel na Guerra dos Seis Dias, 
quais são aqueles que ainda não foram total ou parcialmente 
devolvidos? 

 
 
SOLUÇÃO: 
a) Após a Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou as regiões da Cisjordânia a da cidade de Belém (da 
Jordânia), passando a controlar ambas as margens do Rio Jordão da nascente à foz. 
b) A região apresenta climas árido e semi-árido, solo adstringente (tipo hamada e reg), utilização para 
irrigação e consumo humano. Tem-se ainda como agravante os assentamentos palestinos cujo esgoto é 
despejado ao ar livre, contaminando o recurso hídrico local. 
c) Os territórios ocupados foram: península do Sinai, Cisjordânia, faixa de Gaza e Colinas de Golan, 
sendo que os três últimos não foram totalmente devolvidos. 
 
22. Os mapas abaixo representam a situação das massas de ar que atuam no Brasil no solstício de verão 
e no solstício de inverno. 
Observe e faça o que se pede: 

 
 
a) Durante o inverno, por que a massa polar consegue atingir mais facilmente a região amazônica? 
b) Por que a massa tropical continental é atuante no Brasil apenas no verão? 
c) Na Zona da Mata nordestina, por que as chuvas concentram-se no solstício de inverno? 
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SOLUÇÃO: 
a) Durante o inverno, as massas continentais (tropical e equatorial) perdem força (devido à redução da 
intensidade das zonas anticiclonais continentais), permitindo a entrada da massa polar atlântica. A mPa é 
canalizada em direção à Amazônia entre o planalto brasileiro (meridional e central) e os Andes. 
b) Pois no verão é formada uma região anticiclonal no Chaco Argentino-Paraguaio e uma região ciclonal 
no Centro-Sul do Brasil, criando assim, o deslocamento da massa de ar. 
c) Isto ocorre devido à interação da massa polar atlântica (fria) com a massa tropical atlântica (quente e 
úmida), gerando chuvas frontais. 
 
23. No Brasil, as empresas estatais assumiram crescente parcela da formação de capital, com a 
constituição de grandes empresas setoriais de atuação em todo o território nacional. Uma dessas 
empresas é a Petrobras, que completa 50 anos no ápice de seu vigor financeiro. A Petrobras está envolta, 
até os dias atuais, em um debate entre “liberais” e “nacionalistas” que marcou sua criação, em 1953, por 
Getúlio Vargas, sob o lema “o petróleo é nosso”. (Adaptado de Sérgio Prado, Aspectos Federativos do 
Investimento Estatal, em Rui de B.A. Affonso e Pedro L. B. Silva (orgs.), Empresas Estatais e Federação. 
São Paulo: FUNDAP, 1996, p. 11 e Folha de S. Paulo, Caderno Especial Petrobras 1953-2003, 
03/10/2003). 
 
a) Desde que foi criada até meados de 1990, a Petrobrás operou como monopólio estatal de exploração, 
produção e de refino. O que mudou na indústria petrolífera no Brasil com a quebra do monopólio estatal 
do petróleo? 
b) Como a Petrobrás vem reagindo à quebra do monopólio estatal de petróleo? 
c) Em qual estado brasileiro há a maior concentração das atividades de produção petrolífera e em qual 
estado há a maior concentração das atividades de refino? 
 
SOLUÇÃO: 
a) O termo mais preciso para a mudança é flexibilização do monopólio. Após isto, os setores de 
prospecção e exploração deixaram de ser monopólio da Petrobrás. Isto aumentou a exploração em 
território nacional através da participação de empresas estrangeiras, aumentando a competição no setor. 
b) Com a introdução de empresas estrangeiras no mercado, a Petrobrás viu-se forçada a se modernizar, 
investindo em tecnologia e tornando sua máquina administrativa (estatal) mais limpa. Isto a levou a uma 
posição confortável de líder nacional do setor e de exportadora de tecnologia (como a tecnologia de 
prospecção em águas profundas). 
c) A maior concentração de produção se dá no Rio de Janeiro (Bacia de Campos) e de refino se dá no 
estado de São Paulo (Replan – Paulínia). 
 
24. As figuras abaixo representam a hidrografia e a vegetação do continente africano. Observe-as 
atentamente e faça o que se pede: 
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Adaptado de Maria Helena Simielli, Geoatlas. São Paulo: Editora Ática, 21. ed., 1997, p. 14-56; e de Igor 
Moreira, O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Editora Ática, 47. ed. , 2002, p. 
192. 
 
a) Se 80% do território africano (que é de aproximadamente 30 milhões de km2) está dentro da zona 
intertropical, por que esse continente apresenta uma hidrografia pobre? 
b) Qual a relação existente entre a vegetação e os tipos climáticos na África? Justifique. 
c) Qual o principal mecanismo que explica a formação do deserto do Calaari? Justifique. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Pois exceto por uma faixa equatorial localizada na porção ocidental do continente (Golfo da Guiné) que 
possui clima equatorial e vegetação de floresta equatorial, as áreas intertropicais da África compreendem 
regiões de clima árido e semi-árido com escassez hídrica. 
b) Os tipos climáticos influenciam a distribuição da vegetação, pois a disponibilidade de água e da 
luminosidade/calor determinam as espécies que se desenvolvem ao longo das zonas climáticas. Assim, 
na região equatorial, encontra-se a floresta equatorial do Congo. As savanas ocorrem nas regiões de 
clima tropical (chuvas concentradas em determinada época do ano). As estepes ocorrem nas regiões 
semi-áridas e constituem uma vegetação de transição entre as savanas e as vegetações de xerófitas, 
comuns no clima árido. Nos extremos norte e sul do continente, o clima do tipo mediterrâneo, com chuvas 
concentradas no inverno, propicia condições adequadas para vegetação de coníferas (maquis e garrigue). 
Os oásis ocorrem nas encostas dos paredões rochosos nas regiões de deserto do tipo hamada (deserto 
jovem). 
c) O principal motivo da formação do deserto do Calaari é a influência da corrente fria de Benguela, que 
reduz a umidade do ar antes das massas oceânicas úmidas atingirem a costa oeste do continente. 
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