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Simulado 04 

01.   Observe os mapas que seguem.  

 
Assinale a alternativa que faz a correta relação com as regiões 

marcadas e com as informações correspondentes.  
a) A Planície Platina (4) forma uma depressão entre os planaltos 
das Guianas e o Brasileiro e guarda a maior reserva de águas 
subterrâneas da América, o Aquífero Guarani.    
b) As Montanhas Rochosas (1) impedem a passagem das 
massas de ar oceânicas, provocando chuvas na vertente oeste 
e aridez na parte leste.    
c) O Escudo das Guianas (6) é formado por dobramentos 
modernos, com elevações muito acentuadas, e vive um 
processo de vulcanismo intenso.    
d) A cordilheira dos Andes (2) se desenvolve no sentido norte-
sul, ao longo do oceano Pacífico, formada por rochas cristalinas 
antigas e rica em minério de ferro.    
e) Na América do Norte, os maciços antigos (1) e os 
dobramentos modernos (5) margeiam uma extensa planície 
sedimentar (3), onde se localiza a capital, Washington.    
   

02.   Pelo menos 269 pessoas morreram e 2 milhões foram 

afetadas por causa das chuvas registradas há quase um mês no 
estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, disse o ministro do 
Interior, Rajnath Singh. As inundações são comuns na Índia 
durante o período geral de chuvas de monção entre julho e 
agosto.  

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/chuvas-na-india-
deixam-mais-de-200-mortos-e-afeta-2-milhoes-de-pessoas.html> Acesso em: 29 

de abr. 2017. (Adaptado).  
 

O texto retrata um fenômeno meteorológico responsável pelas 
fortes chuvas. Esse fenômeno é causado pelo(a):   
a) ação dos ventos alísios, que invertem sua direção e 
intensidade durante o verão asiático.     
b) água do oceano Índico, cuja ação de correntes marinhas frias, 
favorece a formação de massas de ar carregadas de umidade.     
c) desenvolvimento de um corredor de nuvens de tempestade 
em direção ao Oceano Índico, causado pela Cordilheira do 
Himalaia.     
d) aparecimento sazonal de grandes diferenças térmicas entre o 
oceano Índico e o continente Asiático.     
   

 
 
 
 
 
 
 

03.   Analise esta charge do cartunista Latuff. 

 
É correto afirmar que a charge  
a) ilustra a imigração de europeus após os diversos atentados 
ocorridos recentemente em países como França e Itália.    
b) ironiza o muro de contenção à imigração mexicana nos 
Estados Unidos, construído no norte do país no início de 2015.    
c) critica a ação brasileira em relação aos refugiados haitianos, 
que morrem ao tentar atravessar o mar do Norte rumo ao Brasil.    
d) apresenta a questão dos refugiados, sobretudo sírios que, por 
conta da guerra em seu país, tentam chegar à Europa pelo 
Mediterrâneo.    
e) debate a situação dos jovens britânicos que, por conta da 
saída do Reino Unido da União Europeia, têm dificuldades para 
emigrar para os países vizinhos.    
   

04.   Em decisão histórica tomada em junho de 2016, 52% dos 

britânicos decidiram pela saída do Reino Unido da União 
Europeia. O Brexit tem potencial para mudar o rumo da 
geopolítica mundial pelas próximas décadas. 
Sobre esse fato são feitas as seguintes afirmações: 
I. Um dos primeiros reflexos do Brexit foi sentido pelos países 
exportadores de commodities, fortemente prejudicados com a 
desativação da Bolsa de Mercadorias localizada em Londres. 
II. Grandes questões como a segurança, a defesa das fronteiras 
e o elevado número de refugiados no espaço europeu 
permanecem preocupando os 27 países do bloco. 
III. Muitos membros do bloco enfrentam problemas econômicos, 
forte endividamento e desemprego; há grupos que discutem a 
sobrevivência da moeda única (euro) pós-Brexit. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em  
a) II.            b) I e II.            c) I e III.           d) II e III.           e) III.     
 

05.    

 
A imagem acima retrata manifestantes na cidade de Nova York 



(janeiro de 2016) caminhando em direção à Trump Tower, em 
protesto contra a plataforma de campanha do candidato à 
presidência dos EUA, Donald Trump. 
Com relação ao slogan “Não ao racismo, não a Trump, não ao 
fascismo”, assinale V para a afirmação verdadeira e F para a 
falsa. 
(     ) É um protesto contra as posições anti-imigração do Partido 
Democrata, sustentadas por Trump e pela ala mais 
conservadora que ele representa. 
(     ) É um ato de repúdio às propostas de campanha de Trump 
em relação à presença de latinos e muçulmanos nos Estados 
Unidos, vistas como xenófobas e racistas. 
(     ) É uma ação contra os posicionamentos políticos de Trump, 
identificados como estratégia fascista ao responsabilizar 
elementos externos pelos problemas internos. 
 

As afirmações são, respectivamente,  
a) F – V – F.                 b) V – F – F.                   c) V – V – F.       
e) F – V – V.                 d) F – F – V.    
   

06.   A América Central é integrada por uma área continental e 

outra área insular, separadas pelo mar das Antilhas ou mar do 
Caribe. A área continental se constitui em um grande istmo, que 
a une aos blocos da América do Norte e da América do Sul.  
 

Sobre os aspectos físico-geográficos e geoeconômicos dessa 
área, é correto afirmar que  
1. a maior parte da área continental é dominada pelo clima 
tropical, mas, devido ao fator relevo, há variações climáticas, daí 
a presença de climas com baixas temperaturas, nos cumes das 
montanhas.  
2. vários países da América Central, em face da forte influência 
da URSS, adotaram o modelo político e econômico socialista, 
como foi o caso de Cuba, Nicarágua, Guatemala e El Salvador.  
3. na parte insular dessa região, percebe-se que há uma 
dependência econômica considerável de várias ilhas ao Reino 
Unido, à França e à Holanda.  
4. na parte continental da América Central, o México se destaca 
economicamente, sobretudo na exploração de petróleo e de 
turismo, o qual apresenta o maior PIB da região.  
5. Cuba adotou o regime de Partido Único com a ascensão ao 
poder de um grupo de guerrilheiros no ano de 1970 que 
acarretou um expressivo crescimento econômico do país. Na 
ocasião, foram abolidas as liberdades democráticas, e criou-se 
um grave conflito político-militar com os Estados Unidos.  
 

Está CORRETO o que se afirma em  
a) 1 e 3, apenas.        b) 2 e 4, apenas.       c) 1, 3 e 4, apenas.    
d) 2, 3 e 5, apenas.    e) 1, 2, 3, 4 e 5.    
 

07.   Sobre o conceito de fronteira e sua problemática no 

contexto brasileiro e sul-americano, é correto afirmar:  
a) A formação geográfica e social semelhante dos países da 
América do Sul proporciona a construção de políticas e acordos 
fronteiriços coesos e convergentes entre os países que a 
compõem.     
b) Os investimentos em estruturas físicas, a exemplo de 
ferrovias e hidrovias, além de tratados como o MERCOSUL e o 
Pacto Andino, propiciaram a integração dos países sul-
americanos, abrindo as fronteiras entre eles.     
c) A palavra fronteira teve seu conceito modificado com o 
advento da globalização, sendo hoje usada para compreender 
relações de abertura entre Estados Nacionais, como no caso dos 
pactos econômicos sul-americanos.     
d) Nos países da América do Sul, as relações transfronteiriças, 
como a circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços, 
são, atualmente, subordinadas à política de segurança de cada 
estado nacional.    
e) Fronteira remete a espaços peculiares, onde se defrontam 
comunidades político-geográficas diferentes, e se caracteriza 
por interações e conflitos de múltiplas ordens.     
   

08.   Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da 

miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente 
Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à 
Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para 
Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados 
e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. 

Garton Ash, Timothy. Europa e a volta dos muros. O Estado de 
S. Paulo, 29/11/2015. Adaptado. 
 

Sobre a questão dos refugiados, no final de 2015, considere as 
três afirmações seguintes: 
 

I. A criação de fronteiras políticas no continente africano, 
resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, 
corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos 
do Sudão e Sudão do Sul. 
II. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da 
pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou 
um contingente expressivo de refugiados para a Europa. 
III. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país 
de origem do maior número de refugiados do continente 
africano, em decorrência desse movimento separatista. 
 

Está correto o que se afirma em  
a) I, apenas.                 b) I e II, apenas.              c) III, apenas.    
d) II e III, apenas.         e) I, II e III.     
   

09.   A disputa entre a Rússia e a Ucrânia pelo controle da 

Crimeia se agravou em fevereiro de 2014. No início de março, 
após a queda do então presidente ucraniano Victor Ianukovici, 
Moscou enviou tropas para a República Autônoma da Crimeia 
através do Mar Negro. Em 16 de março, a sua população 
aprovou por referendo a sua independência da Ucrânia, não 
reconhecida pelos EUA e pela União Europeia. No dia seguinte, 
o presidente russo, Vladimir Putin, assinou decreto 
reconhecendo a independência da península. 

 
 

 
Sobre a península da Crimeia, pode-se afirmar que: 
 

I. é uma região estratégica para a Rússia, pois lhe fornece 
acesso ao Mar Negro, facilitando o controle do canal que liga o 
Mar Negro ao Mar de Azov. 



II. cerca das 2 milhões de pessoas que residem na península da 
Crimeia, mais da metade se considera de origem russa e, 
inclusive, fala russo no dia a dia. 
III. cerca de 1/3 das exportações russas de gás à União Europeia 
passam pela Crimeia, e a Europa importa da Rússia cerca de 
um terço do gás que consome. 
Assinale a opção CORRETA:  
a) somente a alternativa I.      d) somente as alternativas I e II.    
b) somente a alternativa II.     e) somente as alternativas II e III.    
c) somente a alternativa III.    
   

10.    

 
As agências de classificação de risco avaliam a maior ou menor 
possibilidade de prejuízo que cada país oferece aos 
investidores, principalmente em função do grau de estabilidade 
política e econômica desses mesmos países. 
 

Com base no mapa, é possível reconhecer que a China tem 
grande peso como investidor em dois grupos de países 
classificados como de alto risco. O primeiro grupo é o dos 
aliados políticos, como o Irã e a Coreia do Norte. Já o segundo 
grupo inclui as nações nas quais os chineses possuem um forte 
interesse comercial. 
Um fator econômico prioritário que justifica esse interesse 
comercial é:  
a) incentivo à indústria local    
b) desenvolvimento de tecnologia    
c) acesso ao mercado consumidor    
d) suprimento de matérias-primas    
 

Gabarito 
Resposta da questão 1: [B] 

A alternativa [B] está correta porque as Rochosas são 
responsáveis pelas chuvas orográficas na porção ocidental da 
América do Norte. As alternativas incorretas são: [A], porque (4) 
é uma área de bacia sedimentar; [C], porque (6) são maciços 
antigos; [D], porque (2) são dobramentos modernos; [E], porque 
(1) são dobramentos modernos e (5) são maciços antigos.   
 

Resposta da questão 2: [D] 

A alternativa [D] está correta porque as fortes chuvas são 
causadas pela ação dos ventos de monções cuja periodicidade 
se dá pela diferença de temperatura entre o oceano e o 
continente. No verão, o continente mais aquecido se torna uma 
área de menor pressão atmosférica (área ciclonal) e de 
convergência de ventos, em comparação com o oceano menos 
aquecido com maior pressão atmosférica (área anticiclonal) e de 
origem dos ventos. As alternativas seguintes são incorretas 
porque não citam corretamente a causa das monções.   
 

Resposta da questão 3: [D] 

A charge representa a situação dramática dos refugiados que 
deixam o Oriente Médio, principalmente a Síria, em direção à 
União Europeia. Muitos refugiados perdem a vida em naufrágios 
no mar Mediterrâneo. A Síria atravessa uma guerra civil entre o 
governo do ditador Bashar Al Assad e rebeldes sunitas, entre os 
quais o Estado Islâmico. O conflito agravou-se com a 
intervenção de outros países, entre os quais, potências mundiais 
(Estados Unidos e Rússia) e regionais (Irã, Turquia e Arábia 
Saudita).   
 

Resposta da questão 4: [D] 

As afirmativas [II] e [III] estão corretas porque, embora a União 
Europeia seja o bloco econômico mais consolidado, os 27 países 
membros deparam-se com questões econômicas e 
transfronteiriças que ampliam a discussão sobre a estabilidade 
do bloco. A afirmativa [I] está incorreta porque o desligamento 
do Reino Unido da União Europeia não resultou na desativação 
da Bolsa de Mercadorias.   
 

Resposta da questão 5: [E] 

FALSO. Donald Trump é republicano. 
VERDADEIRO. A campanha de Trump baseia-se em políticas 
que rechaçam a presença de imigrantes. 
VERDADEIRO. A campanha de Trump terceiriza a condição 
econômica e social do país transferindo a causa para questões 
externas   
 

Resposta da questão 6: [A] 

[1] CORRETO. A América Central está inserida na zona tropical 
e, portanto, tem o predomínio de climas tropicais cujas 
temperaturas são amenizadas em face da elevada altitude de 
algumas porções do território. 
[2] INCORRETO. Cuba é o único país socialista da América 
Central. 
[3] CORRETO. Parte das ilhas que compõe as Antilhas da 
América Central são possessões ou tutelas de antigas 
metrópoles europeias. 
[4] INCORRETO. O México não faz parte da América Central. 
[5] INCORRETO. A revolução socialista se tornou vitoriosa em 
1959.   
 

Resposta da questão 7: [E] 

A alternativa [E] está correta, porque o conceito de fronteira 
sugere a individualização do espaço por meio de diferentes 
critérios. As alternativas incorretas são: [A], porque os países da 
América do Sul apresentam expressivas diferenças no tocante à 
sua formação; [B], porque embora os países sul-americanos 
tenham construído maior aproximação comercial nas últimas 
décadas, tal fato não foi suficiente para abrir as fronteiras entre 
eles; [C], porque embora com a globalização as fronteiras 
tenham se tornado, em alguns casos, mais flexíveis, o conceito 
ainda é o mesmo; [D], porque países com tratados de livre 
comércio monitoram suas fronteiras de forma conjunta.   
 

Resposta da questão 8: [B] 

As afirmativas [I] e [II] estão corretas porque África e Oriente 
Médio são as principais áreas de origem do intenso fluxo 
migratório que se dirige à Europa nos últimos anos, explicado 
em parte pelo quadro de instabilidade criado pela guerra da Síria 
e Iraque, ação de grupos extremistas na região e pelas 
incontáveis guerras no continente africano causadas dentre 
outros motivos, pela formação de fronteiras artificiais que, ao 
agregar tribos de diferentes etnias, criam um contexto de disputa 
de poder. 
A afirmativa [III] está incorreta porque o Apartheid foi uma 
política de Estado da África do Sul e o maior número de 
refugiados africanos tem sua origem na Eritreia.   
 

Resposta da questão 9:  [D] 

O item incorreto é o [III], a maior parte das exportações russas 
de gás natural não passa pelo território da Crimeia. Alguns 
gasodutos que abastecem a União Europeia percorrem o 
território ucraniano chegando a países como Polônia e Romênia. 
Com 60% de população russa, a Crimeia foi anexada pela 
Rússia após conflitos internos na Ucrânia entre o leste (língua 
russa e ucraniana, pró-Rússia) e o oeste (língua ucraniana, pró-
União Europeia e Estados Unidos).   
 

Resposta da questão 10: [D] 

O crescimento dos investimentos da China em países de 
diferentes continentes como Coreia do Norte, Mianmar, Iraque, 
Angola, Serra Leoa, Equador, entre outros, apresenta o objetivo 
de garantir o suprimento de commodities (matérias primas e 
produtos semimanufaturados) minerais e agrícolas em direção 
ao mercado chinês. Assim, os investimentos são em setores 
como transportes (ferrovias, rodovias e portos), energia, 
agropecuária, aquisição de terras e mineração. A China é grande 
importadora de petróleo, minérios como ferro e soja.  


