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ENSINO MÉDIO -GEOGRAFIA 

As questões de nº 01 a 03 devem ser respondidas 
após a leitura e a compreensão do texto a seguir. 

 
Um escritor nasce e morre 

“Nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde 
havia uma cadeia, uma igreja e uma escola bem próximas 
umas das outras, e que se chamava Turmalinas. A cadeia 
era velha, descascada na parede dos fundos, [...] A igreja 
também era velha, porém não tinha o mesmo prestígio. E 
a escola, nova de quatro ou cinco anos, era o lugar 
menos estimado de todos. Foi aí que nasci: nasci na sala 
do 3º ano, sendo professora D. Esmerenciana Barbosa, 
que Deus a tenha. Até então, era analfabeto e 
despretensioso. Lembro-me: nesse dia de julho, o sol que 
descia da serra era bravo e parado. A aula era de 
geografia, e a professora traçava no quadro-negro nomes 
de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte 
dos nomes, e Paris era uma torre ao lado de uma ponte e 
de um rio, a Inglaterra não se enxergava bem no 
nevoeiro, um esquimó, um condor surgiam 
misteriosamente, trazendo países inteiros. Então, nasci. 
De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever. 
Nunca pensara no que podia sair do papel e do lápis, a 
não ser bonecos sem pescoço, com cinco riscos 
representando as mãos. Nesse momento, porém, minha 
mão avançou para a carteira à procura de um objeto, 
achou-o, apertou-o irresistivelmente, escreveu alguma 
coisa parecida com a narração de uma viagem de 
Turmalinas ao Pólo Norte.” 

(ANDRADE, Carlos Drummond de – Contos de Aprendiz. Rio de Janeiro: José 

Olympio Editora, 19ª ed. 1981)   
01. Pela leitura do texto, percebemos que o autor 
descreve 
 
A) a cidade onde nasceu. C) a sua escola. 
B) as aulas de geografia. D) a sua professora. 
 
02. São muitos os pontos de referência que o autor 

usa para identificar sua cidade. Entre outros, ele cita  
 
A) a escola, a igreja e Paris. 
B) a cadeia, o Pólo Norte e a Inglaterra. 
C) a igreja, a escola e a cadeia. 
D) a escola, a Inglaterra e Paris. 

 
 
 
 
 

03. O escritor diz que “nasceu” durante uma aula de 
Geografia. Ele quer dizer que 

 
A) a professora era muito entusiasmada, quando falava 

de outros países distantes. 
B) achava que Paris era um lugar muito interessante, mas 

estava muito longe. 
C) o autor descobre que pertence a uma comunidade, e 

que a descoberta de outros lugares distantes é uma 
forma de começar a conhecer sua própria realidade. 

D) percebeu que podia escrever uma viagem imaginária 
de Turmalinas ao Pólo Norte.  

 
04. Como você deve lembrar, os jogos da última Copa 

do Mundo ocorreram sempre no horário da 
madrugada ou no início da manhã. Considerando as 
diferenças de fusos horários, podemos explicar isso 
porque 

 
A) na Coréia e no Japão, a hora é atrasada em relação ao 

horário do Brasil. 
B) no Brasil, a hora é adiantada em relação à Coréia e ao 

Japão. 
C) o fuso horário na Ásia é o mesmo da América. 
D) na Coréia e no Japão, a hora é adiantada em relação 

ao Brasil. 
 
05. O movimento que o planeta Terra faz em torno Sol, 

num período aproximado de 365 dias e 6 horas, é 
chamado de 

 
A) revolução. C) inclinação. 
B) rotação. D) translação. 
 
06. As coordenadas geográficas nos permitem localizar 

com precisão um lugar qualquer na superfície 
terrestre. No mapa, elas são determinadas por 

 
A) latitude e longitude.  C) curvas de níveis e latitude. 
B) meridianos e paralelos.  D) longitude e meridianos. 
 
07. Para representar no papel uma determinada área 

do espaço, os geógrafos utilizam os ____________ 
que são importantes formas de expressão da 
ciência geográfica. Com certeza, a palavra que 
completa corretamente o texto é 

 
A) satélites. C) livros. 
B) fotografias. D) mapas. 



 

08. “A definição de um território é um fator gerador de 
raízes e de identidade cultural em um grupo social”. A 
partir dessa informação, podemos entender que a 
luta dos palestinos contra os judeus é essencialmente 
por 

 
A) questões étnicas e religiosa. 
B) reconhecimento de um território (Estado) palestino. 
C) delimitação de áreas petrolíferas. 
D) divisão política da cidade de Jerusalém.  
 
09 Até o século XIX, os homens foram essencialmente 

agricultores, mas a partir da __________, 
ocorreram mudanças econômicas, políticas e 
culturais que provocaram a transformação do 
campo e a concentração da população nas 
cidades. A expressão que completa corretamente o 
texto acima é 

 
A) agricultura comercial.  C) urbanização. 
B) revolução tecnológica.  D) Revolução Industrial. 
 
10. Analise as proposições abaixo: 
 
I.   A observação da paisagem e a interpretação de seus 

fenômenos  faz parte do saber geográfico. 
II.   Quanto maior a interferência humana na paisagem, 

menor o impacto em sua transformação. 
III.  As formações vegetais revelam muitas informações 

sobre as condições de clima e do solo do lugar.  
IV.  Os solos, lavouras e estradas podem ser considera-

dos elementos naturais da paisagem. 
 
Estão corretas as proposições 
 
A) I e III B) I e IV C) III e IV D) I e II.  
 
11. Marque com X a única alternativa correta. 

O desmatamento, principalmente para alguns 
países pobres, já se transformou nos dias atuais 
em um sério problema ambiental. Nesses países, a 
madeira é extraída com o objetivo de 

 
A) atender a procura sempre crescente de carvão vegetal 

por parte dos países ricos. 
B) utilizar a lenha e o carvão como combustíveis e abrir 

espaços para a pecuária e a agricultura. 
C) utilizar a madeira na indústria de papel (celulose) e na 

construção civil. 
D) fazer reflorestamento com objetivos comerciais.   
 
12. Dentre os fatores internos formadores do relevo 

terrestre, podemos citar 
 
A) erosões marinha e fluvial. 
B) ventos e marés. 
C) vulcanismos e tectonismos. 
D) geadas e vulcanismos.   
 
13. Com relação à formação territorial do Brasil, é 

correto afirmar que o maior impulso para a expansão 
territorial decorreu sobretudo da (do) 

 
A) descoberta de minas de ouro no planalto Central. 
B) expansão da lavoura canavieira no Nordeste. 
C) aumento do tráfico de escravos. 
D) abertura de caminhos de gado de tropas de mulas.  

14. O deslocamento da população brasileira para 
novas áreas do Oeste e Norte, com a conquista de 
terras para a agricultura, onde antes só existiam 
florestas, é chamado de 

 
A) mobilidade da população.  C) migração pendular. 
B) fluxos populacionais.  D) frente pioneira. 
 
15. A industrialização foi a grande responsável pela 

aceleração do processo de __________ no Brasil. 
A palavra que completa corretamente a afirmação acima é 
 
A) favelização. C) urbanização. 
B) metropolização. D) aglomeração. 
 
16. Acúmulo de lixo e esgotos não-tratados; poluição 

sonora e visual; carência de áreas verdes. Esses 
são alguns problemas ambientais típicos do espaço 

 
A) rural C) urbano e rural 
B) urbano D) suburbano. 
 
17. Diante do processo de globalização da economia 

mundial e da formação de blocos econômicos 
supra-nacionais, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a 
Argentina firmaram um tratado de cooperação 
econômica denominado de 

 
A) Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) 
B) Associação Latino-Americana de Livre Comércio 

(Alalc)  
C) Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
D) Associação Latino-Amaricana de Integração (Alaldi).  
 
18. Das cidades abaixo relacionadas, duas fazem 

parte, respectivamente, do chamado Vale do Silício  
e do Mercosul. São elas: 

 
A) São Francisco (EUA) e Buenos Aires (Argentina). 
B)Trípoli (Líbano) e Casablanca (Marrocos). 
C) Washington (EUA) e Berlim (Alemanha). 
D) Laos (Nigéria) e Brasília (Brasil). 
 
19. “A crise inflacionária da década de 1970 abriu espaço 

para as explicações dos defensores do ___________, 
que colocam o Estado como o maior culpado pelos 
males dessa crise. Para esses ideólogos, qualquer 
regulação do mercado por parte do Estado é ruim. O 
mercado, para eles, deve ser livre”.  
Com certeza, a palavra que completa, corretamente, 
o texto acima é 

 
A) toyotismo. C) neoliberalismo. 
B) taylorismo. D) fordismo. 
 
20. A crise ambiental, que ameaça a sobrevivência da 

nossa própria espécie, exige uma nova relação 
 
A) social e econômica.  C) exploração-conservação. 
B) recursos-consumo.  D) sociedade-natureza. 
 


