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1. Em Nova York, habitação social vive o “boom” das 
rendas mistas 
 

"50-30-20"  é um termo quente na cidade norte-americana de Nova 

York hoje em dia. É também o apelido dos imóveis financiados pela 
prefeitura que miram a integração das rendas mistas na habitação. 

Nesse modelo de empreendimento, 50%  do total de unidades de 

cada prédio são ocupadas por famílias de classe média, 30%  por 

moradores de classe média-baixa, e 20%  destinam-se à baixa renda. 

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Nova 
York, Marc Jahr, afirma que a instituição já financiou e construiu quase 
8 mil apartamentos nesse modelo: “Acreditamos que prédios com 
rendas mistas e bairros com economias diversas são pilares de 
comunidades estáveis”. 
 

O Estado é um agente fundamental na produção do espaço, 
pois suas ações interferem de forma acentuada sobre a 
dinâmica e a organização das cidades. 
A principal finalidade de uma política pública como a 
relatada no texto é:  
 

a) reduzir a segregação espacial    
b) elevar a arrecadação municipal    
c) favorecer a atividade comercial    
d) desconcentrar a população urbana    
   
2. O deslocamento de pessoas entre países ou dentro de um 

mesmo país é um fenômeno antigo, que envolve diferentes 
classes sociais e é determinado por motivos diversos. 
 

Analise as afirmações que seguem sobre deslocamentos 
populacionais e marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas. 
 

( ) Áreas de expansão recente de fronteiras agropecuárias, 
como centro-oeste e norte do Brasil, são, também, áreas 
de atração populacional. 

(   ) Mais da metade da população brasileira (IBGE/2010) reside 
em agrupamentos de municípios cuja integração 
populacional decorre de movimentos pendulares 
relacionados a trabalho ou estudo. 

(    ) O Brasil foi um típico país de emigração no século XIX, 
quando recebeu levas de povos europeus que ocuparam 
extensas áreas do sul do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, dedicando-se à agricultura em pequenas 
propriedades. 

(   ) França e Alemanha são os países que mais receberam 
fluxos migratórios na primeira década dos anos 2000. 

(     ) É crescente o número de campos de refugiados em 
diversos países, os quais abrigam pessoas buscando 
proteção contra perseguições políticas, étnicas ou 
religiosas, o que tipifica deslocamentos forçados da 
população. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 

cima para baixo, é:  
a) V – V – F – F – V.   b) V – F – V – F – V.    
c) V – V – F – V – V.   d) F – F – V – V – F.    
                                    e) F – V – V – F – F.    

  3. Observe a figura: 

 
Em 1998, Jeremy Rifkin escreveu The Biotech Century (o 
Século da Biotecnologia), argumentando que o século XXI 
estará dominado por um poderoso conjunto de ferramentas 
genéticas, conhecido como biotecnologia. 
 
Com relação ao Brasil, há mais de uma década do novo 
século, é possível dizer que essa afirmação estava  

 
a) errada, pois o plantio de transgênicos está proibido.    
b) certa, porque as práticas da agricultura orgânica estão 

proibidas.    
c) certa, uma vez que a biotecnologia tem sido largamente 

utilizada na agricultura, saúde e produção de materiais e 
manufaturas.    

d) certa, pois o uso de hormônios e anabolizantes está banido 
da pecuária.    

e) errada, porque produtos que contenham matéria-prima 
alterada geneticamente estão proibidos nas prateleiras dos 
mercados.    

   
4. A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, foi condenada a 

pagar indenização por dano moral coletivo de R$1 milhão por 
condições degradantes de trabalho. A condenação é resultado 
da ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
Umuarama (PR), ajuizada em 2012, após investigação que 
flagrou trabalhadores em condições análogas à escravidão […] 
No início de 2012, o MPT-PR em Umuarama constatou graves 
irregularidades trabalhistas na Fazenda Jaraguá, em Iporã. Os 
problemas iam desde jornada excessiva e condições precárias 
dos alojamentos, até a contaminação da água fornecida aos 
trabalhadores para consumo. “A situação encontrada configura 
trabalho degradante, já que foram desrespeitados os direitos 
mais básicos da legislação trabalhista, causando repulsa e 
indignação, o que fere o senso ético da sociedade”, afirma o 
procurador do Trabalho Diego Jimenez Gomes, responsável 
pelo caso. A BRF é uma gigante do ramo de produtos 
alimentícios que surgiu a partir da fusão entre Sadia e Perdigão, 
além de ser detentora de marcas como Batavo, Elegê e Qualy. 
A empresa tem 49 fábricas em todas as regiões do País e mais 
de 100 mil funcionários. Em 2013, a receita líquida foi R$30,5 
bilhões e o lucro líquido consolidado foi de R$1,1 bilhão.  
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Com base no texto e no conhecimento de geografia agrária, 
assinale a alternativa correta.   
 

a) A organização da produção agropecuária no Brasil apresenta 
contradições estruturais entre as formas de organização do 
trabalho e as estratégias empresariais de incremento dos 
lucros.     

b) Apenas os estados brasileiros com formas de produção no 
campo mais atrasadas mantêm práticas de trabalho 
degradantes.     

c) A expansão das relações capitalistas no campo e a 
modernização da agricultura permitiram abandonar relações 
de produção pré-capitalistas.     

d) A fusão de grandes empresas produtoras de alimentos 
implica em uma separação entre indústria e agricultura.     

e) A ausência de mão de obra capacitada para atender as 
novas tecnologias aplicadas à produção agropecuária leva 
empresas a suprir sua demanda, utilizando trabalhadores em 
condições análogas à escravidão.    

   
5.  

 
 
A geração de energia elétrica no Brasil tem como principal fonte 
as hidroelétricas, já que o país é abastecido por uma farta rede 
de bacias hidrográficas. Entretanto, nos últimos anos, devido às 
estiagens constantes em épocas do ano nas quais era comum a 
abundância de chuvas, fenômeno que tem sido apontado como 
uma das consequências das alterações climáticas provocadas 
pelo efeito estufa, o sinal de alerta vermelho foi acionado. 
Em virtude disso, para prevenir apagões no abastecimento 
de energia elétrica, é CORRETO afirmar que o governo tem 
adotado as seguintes estratégias:  
 

a) Criar mais duas usinas termonucleares, uma em São Paulo 
para atender as regiões Sul e Sudeste, que são as mais 
industrializadas, e outra em Manaus para atender as regiões 
norte e nordeste. Além disso, intensificar o uso das usinas 
termonucleares já existentes na região Centro Oeste.    

b) Firmar uma parceria com países vizinhos como Argentina, 
Uruguai e Paraguai para abastecimento de energia elétrica a 
partir das suas hidroelétricas em troca da permissão desses 
países explorarem o petróleo do pré-sal.    

c) Promover campanhas educativas que incentivem a 
população a não consumir equipamentos industrializados 
elétricos e reduzir os impostos sobre a fabricação das placas 
fotovoltaicas, que geram energia elétrica a partir da luz solar.    

d) Intensificar o uso das usinas termoelétricas como as que são 
movidas a combustíveis fósseis e ou as chamadas 
termonucleares, que funcionam a base de urânio 
enriquecido, nos períodos de estiagem. Como essa geração 
de energia é mais cara, os custos serão repassados ao 
consumidor final.    

e) Incentivar o uso da biomassa como combustível nas 
termoelétricas, em substituição ao carvão mineral e óleo 
diesel, combustíveis fósseis altamente poluentes. A 
biomassa é uma fonte de energia limpa, renovável e, 
portanto, não causa nenhum impacto ambiental.    

   
6. Sobre a matriz energética brasileira podemos afirmar que 

 

I. embora os combustíveis fósseis tenham importante 
participação na matriz energética brasileira, o País apresenta 
relativo equilíbrio no uso de fontes renováveis e não 
renováveis de energia. 

II. atualmente, tomados em conjunto, o setor industrial e o setor 
residencial são responsáveis por cerca de 70% do consumo 
energético total do País. 

III. a biomassa e o gás natural estão entre as principais fontes 
na geração de energia térmica convencional, porém o diesel 
(derivado do petróleo) continua sendo a principal fonte de 
geração elétrica em usinas térmicas no País. IV- a 
descoberta do pré-sal contribuiu para a autossuficiência 
brasileira em petróleo e interrompeu políticas de 
diversificação da matriz energética, tais como a retomada do 
programa de centrais nucleares e os investimentos em 
geração eólica no País. 

V. a fim de amenizar os impactos ambientais, o projeto 
aprovado para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte (PA) a definiu como uma “usina a fio d’água”, o que 
acarretará grandes variações em sua capacidade de 
produção entre a estação das cheias e a das vazantes. 

 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas.  
 

a) I e III    b) II, III e V    c) I e V    d) I, III e IV    e) IV e V    
   
7. (Uern 2015)  No Brasil, a reestruturação do trabalho e da 

gestão das empresas deu-se nos anos de 1990, com a 
introdução das chamadas reformas neoliberais. Assim, o país 
assistiu a uma série de mudanças. Sobre as principais 
mudanças ocorridas nesse período, analise. 
 
I. Abertura comercial. 
II. Enxugamento do quadro de trabalhadores. 
III. Flexibilização da legislação trabalhista. 
IV. Terceirização de tarefas e serviços. 
 
Estão corretas as alternativas  
 
a) I, II, III e IV. b) I e IV, apenas. c) II e III, apenas. d) I, II e III, apenas.    

   
8. (Mackenzie 2015)  Observe a imagem para responder a 

questão. 

 
 
A imagem retrata um tipo de ocupação muito comum no Brasil, 
relacionada muitas vezes a um grave problema socioambiental. 
A esse respeito, considere as afirmativas a seguir: 
 
I. A ocupação irregular das encostas tende a elevar a exposição 

dos solos às enxurradas, contribuindo para deslizamentos 
que trazem perdas humanas e materiais. 

II. Os escorregamentos de solos ocorrem por ocasiões das 
chuvas mais fortes, evidenciando o caráter acidental desse 
fenômeno. O processo erosivo provocado pelas chuvas de 
menor intensidade não é um fator de maior importância neste 
caso. 

III. A ocupação das encostas é uma decorrência da exclusão 
social que dificulta o acesso de muitas pessoas à moradia. 
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Portanto, esse fenômeno nunca atinge pessoas com 
melhores condições socioeconômicas, pois suas moradias 
estão sempre localizadas em áreas fora de risco. 

IV. A irregular ocupação das encostas envolve problemas 
diferentes que, combinados, resultam nos deslizamentos de 
solos. Entre esses problemas estão: ineficiência da 
fiscalização dos agentes públicos na ocupação de áreas de 
risco; dificuldade de acesso a habitação entre os mais 
pobres; monitoramento inexistente ou insuficiente para 
minimizar o problema. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas  

 
a) I e II.   b) I e III.   c) II e IV.   d) II e III.   e) I e IV.    
   
9. “Nas últimas décadas do século XX, o número de migrantes 

internacionais aumentou de forma significativa […] por causa 
das disparidades econômicas entre os países”.  
 
Sobre as migrações no contexto da globalização podemos 
afirmar que 

 
I. a globalização tem facilitado as migrações, devido tanto à 

redução do custo dos transportes quanto à expansão dos 
meios de comunicação. 

II. embora os EUA e o núcleo mais próspero da União Europeia 
sejam as duas maiores zonas de atração de fluxos 
migratórios do mundo, países situados no Oriente Médio são 
os que possuem maior percentagem de imigrantes na 
população. 

III. a crescente necessidade de mão de obra imigrante por parte 
da Austrália tem levado esse País a estimular a imigração 
através de políticas imigratórias menos seletivas. 

IV. no México, o recebimento de remessas financeiras de seus 
milhares de emigrados constitui uma das maiores fontes de 
divisas do País. 

V. as restrições cada vez mais rígidas impostas pelos países 
desenvolvidos à imigração clandestina, aliada à constante 
vigilância de suas fronteiras, têm impedido o crescimento 
do número de imigrantes ilegais no mundo. 

 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão 
corretas.  
 

a) I e III    b) III e IV    c) I, II e IV    d) II, III e V  e) I, IV e V    
   
10.  Leia o texto a seguir para responder a questão. 

 
População idosa da Europa é um desafio para o sistema 
previdenciário 

Jornal do Brasil 
 

 “O equilíbrio no sistema previdenciário europeu é um 
dos grandes desafios do continente para as próximas décadas, 
acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadorias 
deverão atingir a maioria da população europeia, com cerca de 

30%  do total em 2050. Porém, a crise econômica que se 

alastra no Velho Mundo já desempregou cerca de 10%  do 

continente, causando um desequilíbrio que deverá afetar os 
Estados no futuro.” 
 
O trecho da reportagem acima retrata parte do problema do 
chamado “deficit previdenciário”. Este problema envolve 
aspectos demográficos, econômicos e políticos. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.  

 
a) O deficit previdenciário é um problema grave da Europa, pois 

sua população ainda se encontra na primeira fase do 
processo de transição demográfica, apresentando redução 
constante dos índices de mortalidade e aumento da 
expectativa de vida. Os índices elevados de natalidade, 
pouco superiores às médias mundiais, não têm sido 
suficientes para a reposição da mão de obra e, 
consequentemente, das contribuições previdenciárias.    

b) A população europeia encontra-se na segunda fase do 
processo de transição demográfica, caracterizando-se por 
uma queda recente dos índices de natalidade, o que garante 
a mão de obra compatível com as contribuições 
previdenciárias. Desse modo, o problema do deficit se 
justifica apenas pela crise econômica deflagrada em 2008.    

c) A contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a 
proporção de idosos no continente europeu, ao mesmo 
tempo em que a reduzida taxa de natalidade fez com que a 
proporção da população economicamente ativa não 
acompanhasse esse crescimento. Esses dois fenômenos, 
combinados, provocam o deficit previdenciário, agravado 
pela crise econômica.    

d) A população europeia é chamada de “madura” ou 
“envelhecida”, pois a proporção média de idosos (pessoas 
acima de 60 anos) nos países do continente ultrapassa os 
60% da população total. Nesse contexto, os gastos com 
aposentadorias e pensões tornam-se muito superiores ao 
volume das contribuições previdenciárias.    

e) A grande participação de imigrantes ilegais é a principal 
causa do deficit previdenciário nos países europeus, 
sobretudo na sua porção ocidental. Países como França e 
Alemanha apresentam grandes percentuais de estrangeiros 
irregulares, notadamente argelinos e turcos. Esses 
imigrantes, por serem ilegais, não trabalham, mas 
consomem os recursos previdenciários sob a forma de 
aposentadorias e pensões.    

   
11. A partir da leitura do texto a seguir, analise o crescimento 

significativo das migrações internacionais e os desafios para o 
século XXI. 
 
Nos últimos anos, o tema das migrações e da mobilidade 
humana se tornou mais complexo e desafiador. Assim, olhar 
para o fenômeno migratório não significa tirar uma fotografia de 
algo que pode ser visto da mesma maneira, por qualquer 
pessoa. Nesse processo entram em jogo não apenas fatores 
racionais, mas também afetivos, emocionais, comportamentais 
e culturais.  
 
O relatório Ultrapassar Barreiras: Mobilidade Humana e 

Desenvolvimento Humano (ONU, 2009) estimava em 200  

milhões o número de pessoas migrantes internacionais. 

Atualmente a estimativa já subiu para mais de 214  milhões de 
pessoas. Este número indica continuidade na mobilidade e, 
nesta perspectiva, identifica-se também novos caminhos para 
direções diversas. O Brasil está sendo um destes novos 
destinos. Nos últimos anos, a chegada de haitianos, 
senegaleses e ganeses é um indicativo. Migrantes legais e 
refugiados embarcam da mesma forma em uma travessia, em 
busca da garantia mínima da própria dignidade. As migrações 
internacionais, atualmente, mais que um fluxo natural de 
mobilidade humana, constituem um espelho das assimetrias 
das relações socioeconômicas vigentes em nível planetário. 
São termômetros que apontam as contradições das relações 
internacionais e da globalização neoliberal (...) 
 
Sobre o processo das migrações internacionais no 
contexto atual, a que se refere o texto, é CORRETO afirmar 
que  

 
a) os refugiados são migrantes internacionais que não possuem 

residência fixa em outro país e não são reconhecidos como 
exilados.    

b) o intenso fluxo migratório internacional acentua a diversidade 
etnocultural dos países, o que facilita, cada vez mais, o 
acolhimento dos refugiados em países ricos.    

c) a necessidade de mão de obra qualificada vem atraindo para 
o Brasil imigrantes ocasionais, que buscam empregos, como 
os haitianos, os senegaleses e os ganeses.    

d) a globalização tem facilitado as migrações internacionais, 
tanto pelo aumento do custo dos transportes quanto pela 
expansão da utilização dos meios de comunicações.    
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12. (Mackenzie 2015)  No mundo contemporâneo, tem sido 

comum a classificação de alguns grandes centros urbanos 
como “cidades globais” e “megacidades”. De acordo com seus 
conhecimentos a respeito do tema, assinale a alternativa que 
aponte corretamente o uso desses termos. 
 

 Cidades Globais Megacidades 
a) 

Destacam-se pela intensidade 
dos fluxos de capital e 
informação. Apresentam 
reduzida conexão com outras 
cidades do gênero fora de seus 
continentes, a exemplo da 
Cidade do México e da cidade do 
Rio de Janeiro. 

Possuem populações a 
partir de 1 milhão de 
habitantes, com intensa 
conexão de informações e 
negócios com outras 
similares, estando presentes 
em todos os continentes, a 
exemplo de Calcutá e 
Lagos. 

b)  
 

Apresentam populações a partir 
de 10 milhões de habitantes, 
sendo mais importantes pelo seu 
peso demográfico do que 
econômico, a exemplo de São 
Paulo e Dacca. 

Caracterizam-se pela sua 
conexão aos mais 
importantes centros 
econômicos do mundo, 
embora tenham populações 
inferiores a 10 milhões de 
habitantes, como as cidades 
de Xangai e Cidade do 
México. 

c)  
 

São muito importantes pela 
presença da sede de grandes 
corporações empresariais, com 
forte conexão a outras similares 
em outros países, como Paris e 
Xangai. 

Diferenciam-se pelo volume 
demográfico e nem sempre 
apresentam importância 
econômica proporcional, 
situando-se tanto em países 
do Norte quanto do Sul, a 
exemplo de Lagos e Delhi. 

d) 
Possuem maior importância 
histórica e cultural do que 
econômica, sendo por isso 
referências mundiais, como 
Londres e Nova Iorque. 

Apresentam fluxos 
econômicos que as tornam 
as mais importantes nos 
continentes onde estão 
situadas, a exemplo da 
Cidade do México e Paris. 

e) 

Tornaram-se alvo de estudos 
comparativos em razão dos 
fluxos emigratórios que partem 
delas para outras cidades, como 
no caso de Paris e Los Angeles. 

São referências 
internacionais para a 
solução de problemas 
urbanos de grande 
magnitude, sobretudo na 
questão da moradia e da 
mobilidade urbana, como 
Lagos e Delhi. 

13. 

 
 
A formação do território da soja no Brasil refletiu a seguinte 
característica espacial:  

 
a) Inclusão de regiões com elevadas concentrações 

populacionais.    
b) Incorporação de espaços com baixa fertilidade natural dos 

solos.    
c) Integração com espaços de consolidação de reservas 

extrativistas.    
d) Necessidade de proximidade física com os principais portos 

do país.    
e) Reutilização de áreas produtivas decadentes da tradicional 

cultura canavieira.    
   
14. Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as 
falsas. 

 
(     ) Uma das fontes da concentração de terras no Brasil nas 

mãos de poucos está na Lei de Terras de 1850. 
(     ) A expansão do agronegócio no meio rural brasileiro tem 

aumentado a produção e provocado o êxodo rural. 
(     ) O agrobusiness tem levado o conflito para o campo 

brasileiro, principalmente com o Movimento dos Sem 
Terras. 

(     ) A questão agrária brasileira está praticamente resolvida 
com a distribuição de terras através da Reforma Agrária. 

(   ) Um dos graves problemas do meio rural é o uso intensivo 
de produtos químicos e de sementes geneticamente 
modificadas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) F - F - V - F - V    
b) V - F - V - F - V    
c) V - V - V - F - V    
d) F - V - F - V - F    
 
15.  

Esta cova em que estás  
com palmos medida  

é a conta menor que tiraste em vida  
É de bom tamanho  

nem largo nem fundo  
é a parte que te cabe  

deste latifúndio  
Não é cova grande  

é cova medida  
é a terra que querias ver dividida  

 
Fonte: Geografia Geral e do Brasil - Vasentini  
 
Os fragmentos do poema de João Cabral de Meio Neto 
retratam a questão da terra no Brasil. Logo:  

 
I. A estrutura econômica e social, assentada na desigual 

repartição da terra e da renda é geradora de privilégios para 
alguns, da miséria de muitos e da violência desenfreada no 
campo.  

II. Os conflitos no campo brasileiro não têm relação com a 
concentração fundiária.  

III. A questão fundiária é um problema estrutural. Para os sem-
terra só existem duas saídas: RESISTIR e envolver-se em 
constantes conflitos pela posse da terra ou MIGRAR para os 
grandes centros urbanos à procura de novas oportunidades 
de sobrevivência.  

IV. No campo o trabalhador sem terra vai de encontro à 
CERCA, que simboliza a crescente concentração fundiária. 
Na cidade encontra o MURO, símbolo da especulação 
imobiliária.  

 
Estão corretas:   
a) Apenas as proposições II e IV     
b) Apenas as proposições I e II     
c) Apenas as proposições I, III e IV     
d) Apenas as proposições II, III e IV     
e) Todas as proposições    
 


