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Simulado 01 

 
01.   Sobre a projeção cartográfica utilizada na produção do 
mapa abaixo, é correto afirmar que se refere a uma projeção 

 
a) cilíndrica conforme, muito útil à navegação marítima, pois não 

deforma os ângulos, que permanecem com seus valores 
reais.    

b) plana azimutal, que já foi muito utilizada na geopolítica, como 
instrumento de análise estratégica dos Estados.    

c) azimutal equidistante, que produz um tipo de mapa cujas 
distâncias e direções não são deformadas, propriedades 
estas muito úteis ao planejamento estratégico-militar.    

d) cilíndrica equivalente, que destaca as áreas situadas nas 
latitudes intertropicais e preserva as dimensões relativas 
entre os continentes e países.    

e) cilíndrica interrompida, que conserva a proporção das áreas 
representadas, e é muito utilizada nos atlas escolares 
americanos.     

   

02.   A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a 

superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser 
apresentada de modo gráfico ou numérico. 

 
 

A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada 
é:  

a) 1:184.500.000.               d) 1:123.000.000.     

b) 1: 615.000.                       e) 1: 61.500.000.     

c) 1:1.845.000.     
 

03.   O governo americano está sendo processado, pela primeira 

vez, por quem nem nasceu ainda. Quem assina o processo, em 
nome das “futuras gerações”, também não está por aqui há 
muito tempo: são 21 crianças e adolescentes de 8 a 19 anos que 
registraram uma ação contra Barack Obama, presidente dos 
Estados Unidos. Eles acreditam que os governantes não estão 
fazendo o suficiente para salvar o planeta do aquecimento 
global. Um dos argumentos do grupo é que as autoridades 
conhecem os danos potenciais dos combustíveis fósseis há 
décadas: já se sabia que reduzir a emissão desses gases era 
necessário para dar condições razoáveis de vida a gerações 
futuras – e por isso eles acusam o Estado de estar infringindo 
seus direitos constitucionais. 

www.super.abril.com.br, 26.04.2016. Adaptado. 
 

 

Tal denúncia relaciona-se, em larga medida, ao não 
cumprimento dos objetivos propostos no  
a) Tratado de Madri.                    d) Tratado de Assunção.   
b) Tratado de Roma.                   e) Protocolo de Cartagena.    
c) Protocolo de Quioto.    
   

04.   As cidades, normalmente, são as mais afetadas por 

inundações, enchentes e deslizamentos. Muito embora as 
inundações sejam fenômenos naturais, as mudanças nas 
formas de uso e ocupação nas cidades incrementam esses 
fenômenos, que se tornam potencialmente mais perigosos. 

Mirian V. F. Barros et al. “Vulnerabilidade socioambiental à inundação”. Confins, 
nº 24, 2015. Adaptado. 

 

Caracterizam exemplos de intervenções nas cidades que 
potencializam os fenômenos naturais de inundação  
a) a construção de “piscinões” e a ocupação de mananciais.     
b) a impermeabilização do solo e o desassoreamento dos rios.     
c) a dragagem dos rios e a remoção da mata ciliar.     
d) a interferência nos cursos d’água e o descarte irregular de lixo.     
e) a adoção de barragens e o emprego de cisternas nos imóveis.     
   

05.   Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 

abaixo, sobre a capacidade hídrica e o uso da água no Brasil. 
(  ) O Brasil é um dos países em que esse recurso é mais 

disponível, o que se reflete, então, no fato de não haver 
dificuldade de acesso para seu consumo. 

(  ) O estresse hídrico é evidente, como comprovam as secas em 
várias partes do país, especialmente no Nordeste. 

(   ) O país aparece com os maiores problemas de abastecimento 
no ranking da ONU, em razão de a distribuição de água 
doce ser irregular. 

(   ) O uso da água é abundante; os maiores consumidores são 

a agricultura (em torno de 75%),  depois, em ordem 

decrescente, indústria, uso animal, consumo humano 
urbano e consumo humano rural. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é  
a) V – V – V – F.   c) F – V – F – V.   e) V – F – F – V 
b) F – F – F – V.   d) V – F – V – F.    .     
   

06.   Analise os gráficos a seguir: 

 
 



Sobre o uso dos recursos hídricos pelas diversas atividades 
humanas, é correto afirmar que  
a) a utilização excessiva, no espaço agrário em 

desenvolvimento, deve-se à elevada produção por hectare 
das policulturas irrigadas.    

b) a reduzida parcela de consumo hídrico doméstico no mundo 
demonstra a eficácia generalizada das políticas de educação 
ambiental.    

c) o aumento gradual no consumo do recurso está associado à 
universalização do acesso a este bem pela população 
mundial socialmente vulnerável.    

d) o avanço do modo de vida consumista, no contexto capitalista 
globalizado, tem resultado no aumento da apropriação da 
água por setores econômicos privados.    

   

07.   Os deslizamentos são, assim como os processos de 

intemperismo e erosão, fenômenos naturais contínuos de 
dinâmica externa, que modelam a paisagem da superfície 
terrestre. 

Fernandes, N. F. e Amaral, C. P. Movimentos de massa: uma abordagem 
geológico-geomorfológica. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro. 1996. 

p. 124. 
 

Existem vários tipos e processos ligados à movimentação de 
massa. Entretanto, os deslizamentos de encostas ganham maior 
notoriedade por reunirem elementos como  
a) o desmatamento da vegetação ciliar nas planícies fluviais e 

eventos extremos de precipitação.    
b) a diminuição da velocidade do escoamento vertical de água 

no solo em virtude das ações de reflorestamento nas 
encostas.    

c) a forte presença e atuação humana nas áreas de encosta 
associadas às precipitações.    

d) a presença de solos muito rasos e ausência de vegetação 
primária nas áreas de encostas secas.     

   

08.   Observe a figura. 

 

 
 

Segundo as Nações Unidas, cerca de 3,3  milhões de pessoas 

morreram no mundo em consequência de desastres naturais 
entre 1970 e 2010, com um aumento significativo dos atingidos 
nas últimas duas décadas. Desde o ano de 1990 até os dias de 

hoje, foram contabilizados 8,2  mil casos de desastres, nos 

quais 5,6  bilhões de pessoas foram atingidas. 
 

Os desastres naturais vêm atingindo um contingente 
populacional cada vez maior em função  
a) da crescente concentração urbana e o grau de vulnerabilidade 

da população.    
b) do aquecimento global e aumento dos eventos extremos.    
c) do aumento do volume e concentração das chuvas nas áreas 

urbanas.    
d) da falta de confiança pela população na previsão de tempo.    
e) da retirada da cobertura vegetal e aumento do volume de 

precipitações.    
   

 
 
 
 

09.   O diagrama apresentado a seguir refere-se aos documentos 

 

 
a) da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, em 1972.    
b) da Convenção sobre Poluição Transfronteiriça. Proteção 

contra os efeitos nocivos da Poluição do Ar, visando a sua 
redução.    

c) da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, denominada de “Cúpula da Terra”.    

d) da Declaração de Princípios sobre Proteção do Meio 
Ambiente.    

e) do Protocolo de Kyoto.    
   

10.  Observe o panfleto. 
 

 
 
O chamado “Novo Marco Legal” procura proteger, entre outros 
fatores,  
a) a biodiversidade encontrada no território brasileiro.    
b) o interesse público de comercializar produtos fabricados no 

país.    
c) o agronegócio perante o avanço da indústria farmacêutica.     
d) a população tradicional dos projetos de construção de 

hidrelétricas.    
e) a exploração econômica do turismo sustentável.     
 

GABARITO: 

Resposta da questão 1: [D] 
Resposta da questão 2: [E] 
Resposta da questão 3: [C] 
Resposta da questão 4: [D] 
Resposta da questão 5: [C] 
Resposta da questão 6: [D] 
Resposta da questão 7: [C] 
Resposta da questão 08: [A] 
Resposta da questão 09: [C] 
Resposta da questão 10: [A]  
 


