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PROVA DE GEOGRAFIA
QUESTÃO 01
Analise este mapa.

Fonte: IBGE – Adaptado

Verifica-se no Brasil uma acentuada desigualdade socioeconômica por região. Fato
esse que muito se deve a fatores históricos, estruturais e até mesmo naturais. Esse
mapa ilustra a desigualdade a partir da distribuição e oferta de energia elétrica nos
domicílios brasileiros, que não se mostra uniforme em todas as regiões do país. As
áreas mais escuras representam maior oferta domiciliar de energia elétrica,
enquanto que, as áreas mais claras representam menor oferta.
Com base na leitura desse mapa, foram feitas estas afirmações.
I – A maior disponibilidade de recursos estruturais, que contribui na geração de
energia elétrica, justifica sua maior oferta na região Sudeste.
II – A distribuição de energia no complexo Centro-Sul do Brasil é mais eficiente, por
se tratar de uma área de maior concentração industrial e de prestação de
serviços, fatos que refletem na oferta de energia domiciliar.
III – Estados como o Piauí e o Tocantins ofertam menos energia, sendo que, entre
os fatores determinantes, destacam-se o econômico e o estrutural.
ASSINALE a alternativa que contém as afirmações corretas.
A)
B)
C)
D)

Apenas II e III.
Apenas I e III.
Apenas I e II.
Todas estão corretas.
1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI
Comissão Permanente de Processos Seletivos – COPESE
Processo Seletivo de Vagas para Professores em Exercício na Educação Básica da
Rede Pública

QUESTÃO 02
Leia este texto.
“A implementação efetiva das unidades de conservação da Amazônia, as já
existentes ou as que estão em elaboração, podem render ao Brasil cerca de 40
bilhões de dólares e evitar que 4,8 bilhões de toneladas de carbono sejam lançadas
na atmosfera. Esta é a conclusão do estudo lançado nesta quarta (23) pelo Instituto
de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), em parceria com a não-governamental
WWF e a Universidade Federal de Minas Gerais, durante o 6º Congresso Brasileiro
de Unidades de Conservação, realizado desde o último domingo em Curitiba”.
Fonte: Cristiane Prizibisczki - Ouro Verde. 2009.

Com base nesse texto e em seus conhecimentos, ASSINALE a alternativa correta.
A)

A preservação da Amazônia é fundamental para a redução da emissão de
dióxido de carbono na atmosfera.
B) A implementação de políticas efetivas de conservação da Amazônia atende a
interesses econômicos e de preservação ambiental.
C) As Unidades de Conservação vêm desenvolvendo importante trabalhado no
combate ao desmatamento ilegal da Floresta Amazônica.
D) A idéia do texto contraria o Censo Comum que afirma ser a preservação da
Floresta Amazônica essencial para a qualidade de vida no planeta.
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QUESTÃO 03
Analise esta figura.

Fonte: Angeli - 29/03/09

Com base nessa figura, ASSINALE a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

A geografia brasileira retrata um país cheio de contradições.
O problema do Brasil não é apenas econômico, mas moral.
O poder do tráfico contaminou as várias esferas de poder no país.
A justiça brasileira é eficaz e pune devidamente a corrupção.
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QUESTÃO 04
Leia este texto.
Os gases causadores do efeito estufa na atmosfera terrestre aumentaram
desde 1750 devido ao consumo de combustíveis fósseis, às novas formas de uso da
terra e à agricultura. Embora a poluição atmosférica tenha tido um efeito de
resfriamento durante os últimos séculos, o aumento maciço de gases estufa
ocasionou uma elevação de 0,74º Celsius nas temperaturas médias desde 1901. Os
cientistas têm 90% de certeza de que a última metade do século XX foi o período
mais quente no hemisfério norte em 500 anos.
Fonte: Relatório da ONU sobre Aquecimento Global – In: Knowledge. Allianz.com.br

Analise estas afirmações.
I – O efeito estufa é um processo natural e essencial para a manutenção da vida na
Terra.
II – A emissão de gases que provocam alteração no efeito estufa está ligada à
Revolução Industrial.
III – O aquecimento global aumenta a proliferação de doenças infecciosas através
da maior incidência de pestes.
IV – Um dos resultados diretos do aumento do calor foi a migração de mosquitos
responsáveis pela malária e febre amarela para regiões litorâneas e de baixa
altitude.
Com base no texto e nas afirmações, ASSINALE a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 05
O terrorismo praticado por alguns grupos religiosos é uma forma de assegurar não
apenas a unidade e firmação religiosa, mas também a liberdade política em suas
regiões como, por exemplo, o terrorismo islâmico.
A pretensão do Islã de criar Estados Islâmicos, exigindo uma unidade entre religião
e política nos países por eles governados, é definida como
A)
B)
C)
D)

Absolutismo.
Totalitarismo.
Fundamentalismo.
Liberalismo.

4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI
Comissão Permanente de Processos Seletivos – COPESE
Processo Seletivo de Vagas para Professores em Exercício na Educação Básica da
Rede Pública

PROVA DE HISTÓRIA
Questão 06
Leia este texto.
Para além da trajetória individual de Chica da Silva, sua história lança luz sobre as
formas como as relações entre as raças se construíram no espaço geográfico das
Minas Gerais. Sob o manto de uma pretensa democracia racial, sutil e veladamente,
a sociedade mestiça procurava se branquear e escondia a fria exclusão social e
racial, simbolizando o que se passava no Brasil.
(...) Assim como as outras forras da época, ela alcançou sua alforria, amou, teve
filhos, educou-os, buscou ascender socialmente com vistas a diminuir a marca que a
condição de parda e forra impunha para ela mesma e para seus descendentes.
Inserção que se comprovou paradoxal foi, porém a única maneira que mulheres
como Chica encontraram para retomar o controle sobre suas vidas. Todas
acumularam bens, transitaram entre as irmandades que se constituíram,
independentemente da cor dos membros que essas entidades pretendiam
congregar, foram senhoras de escravos, imitaram padrões de comportamento da
elite – foi assim que se integraram à sociedade branca, à procura de
reconhecimento e aceitação.
Fonte: FURTADO. 2003. p.284.

Com base nesse texto, é correto afirmar que
A) a situação vivida por Chica da Silva nas Minas Gerais colonial ilustra bem como
democrática era a sociedade daquela época.
B) Chica da Silva, por ser negra e ex-escrava, lutou pela abolição da escravidão no
Brasil, sendo assim uma abolicionista.
C) a condição de Chica da Silva foi ímpar na província de Minas Gerais.
D) a forma encontrada por Chica da Silva para se integrar à sociedade branca da
época foi imitar os padrões ditados pela elite.
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Questão 07
Leia os textos I e II.
Texto I
No imaginário popular, a Petrobras é símbolo da brasilidade, do Estado realizador. É
um contraponto à idéia de que só o mercado é capaz de resolver essas questões. O
conflito entre Estado e privado, mercado e planejamento, se materializa na
Petrobras. No plano ideológico, a Petrobras também é alvo. Há má vontade de
certos setores em relação à Petrobras e a favor de empresas menores do que a
Petrobras, que foram privatizadas ou são privadas, é impressionante.
Fonte: Sérgio Gabrielli.Caros Amigos. Setembro. 2009.

Texto II
Lula decidiu desmontar o modelo. No pré-sal, quem paga antecipadamente é o
contribuinte, por meio de empréstimos públicos, e a Petrobras promete rendimentos
para daqui a dez ou quinze anos, se seus planos derem certo. Nos últimos tempos,
o barril de petróleo chegou a 150 dólares e, em seguida, caiu para 30 dólares. O que
Lula está fazendo, enrolado na bandeira nacional junto com Dilma Rousseff e Luis
Fernando Veríssimo, é apostar metade do PIB brasileiro nesse negócio, como um
especulador no mercado futuro de petróleo.
Fonte: Diogo Mainardi, Veja.com. 19/09/2000

Com base nos textos I e II, é correto afirmar que os autores
A) convergem quanto ao papel do Estado sobre a exploração do pré-sal, mais
divergem em relação ao papel desempenhado pela Petrobras.
B) divergem em relação ao papel do Estado e da iniciativa privada em relação ao
modelo de planejamento e exploração do petróleo no país.
C) demonstram imparcialidade ao abordar o tema petróleo, um assunto importante
para a sociedade e para a iniciativa privada no Brasil.
D) ao defenderem a importância das novas reservas de petróleo relembram
historicamente a campanha o “Petróleo é Nosso” em nosso país.
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Questão 08
Leia este texto.
Em suas muitas manifestações, o terrorismo é um dos pesadelos da civilização
moderna, por seu componente de irracionalidade, amplitude de suas conseqüências
e impossibilidade de prevenção. Sua motivação varia da genuína convicção política
à ânsia pessoal de afirmação, mas o resultado é sempre a morte, a mutilação e a
destruição. Terrorismo são o uso sistemático do terror ou da violência imprevisível
contra regimes políticos, povos ou pessoas para alcançar um fim político, ideológico
ou religioso.
Fonte: site Brasil Escola

ASSINALE a alternativa que contém características de terrorismos nas últimas
décadas.
A) As ações do grupo Movimento Revolucionário 8 de outubro de tendência
marxista e que seqüestrou o embaixador americano nos anos 60.
B) A ação de grupos segregacionistas que praticaram massacre no Brasil nos
últimos anos como o acontecido em El Dourado de Carajás.
C) Os atos da Ku Klux Klan e do macarthismo nos Estados Unidos que
desencadeou uma série de atentados contra marxistas naquele país.
D) Aos ataques com correspondência contaminados com bactéria de antraz
enviados a vários locais dos EUA, nos primeiros anos do século XXI.
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Questão 09
Analise esta charge.

Fonte: Novais Jornal do Brasil 16/09/2008

Sobre essa charge, é correto afirmar que a crise
A) econômica que abalou os EUA no ano passado tem sua origem nos atentados
terroristas ao World Trade Center.
B) que atingiu a economia dos Estados Unidos causou impactos semelhantes aos
provocados pelos atentados ao Word Trade Center
C) econômica mundial foi provocada pela quebra do sistema financeiro nos Estados
Unidos puxadas pela crise imobiliária.
D) econômica está relacionada ao fundamentalismo econômico do presidente
George W. Bush dos Estados Unidos e do FED.
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Questão 10
Esta letra de Haroldo Lobo está relacionada a uma marchinha muito cantada no
Brasil por ocasião da eleição de Getúlio Vargas.
Bota o retrato do velho outra vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar
Eu já botei o meu
E tu, não vai botar?
Já enfeitei o meu
E tu vais enfeitar?
O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar
ASSINALE a alternativa que contém a mensagem cantada nessa marchinha.
A) Uma prática comum no Brasil e em outros países de pendurarem o retrato de
presidentes nas paredes de repartições públicas e casas.
B) A associação entre o regime adotado no Brasil daquela época com os regimes
totalitários existente na Europa na primeira metade do século XX.
C) Uma louvação ao processo de redemocratização do Brasil depois de anos de
Ditadura e opressão à livre manifestação.
D) A importância que representava a eleição de Getúlio para o projeto de
desenvolvimento do capitalismo e em nosso país.
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