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1. (UNICAMP) Observe o esquema abaixo, que indica a circulação atmosférica sobre a superfície 
terrestre, e indique a alternativa correta.  
 

 
a) Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais, em sentido horário no 

hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da Força de Coriolis, 
associada à movimentação da Terra.  

b) Os ventos alísios dirigem-se das áreas de alta pressão, características dos trópicos, em 
direção às áreas de baixa pressão, próximas ao equador, movimentando-se em sentido 
anti-horário no hemisfério norte e em sentido horário no hemisfério sul.  

c) Os ventos contra-alísios dirigem-se dos trópicos em direção ao equador, movimentando-se 
em sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da 
Força de Coriolis.  

d) Os ventos contra-alísios dirigem-se da área tropical em direção aos polos, provocando 
quedas bruscas de temperatura e eventualmente queda de neve, movimentando-se em 
sentido anti-horário no hemisfério sul e em sentido horário no hemisfério norte.  

 
 
2. (UNICAMP) Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos EUA, Barack 
Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses, 
propondo o retorno à configuração territorial anterior à Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967.  
Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado é correto afirmar que:  

a) A criação do Estado de Israel, em 1948, marcou o início de um período de instabilidade no 
Oriente Médio, pois significou o confisco dos territórios do Estado da Palestina que existia 
até então e desagradou o mundo árabe.  
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b) A Guerra dos Seis Dias insere-se no contexto de outras disputas entre árabes e 
israelenses, por causa das reservas de petróleo localizadas naquela região do Oriente 
Médio.  

c) A Guerra dos Seis Dias significou a ampliação territorial de Israel, com a anexação de 
territórios, justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir sua 
segurança contra ações árabes.  

d) O discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte-americana, que 
defende a existência dos Estados de Israel e da Palestina, e diverge da diplomacia 
europeia, que condena a existência dos dois Estados.  

 
 
3. (FUVEST) Observe os gráficos. 
 

 
 

Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  
a) Em função de políticas de reforma agrária levadas a cabo no Norte do país, durante as 

últimas décadas, a população rural da região superou, timidamente, sua população urbana.  
b) O aumento significativo da população urbana do Sudeste, a partir da década de 1950, 

decorreu do desenvolvimento expressivo do setor de serviços em pequenas cidades da 
região.  

c) O avanço do agronegócio no Centro-Oeste, a partir da década de 1970, fixou a população 
no meio rural, fazendo com que esta superasse a população urbana na região, a partir 
desse período.  
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d) Em função da migração de retorno de nordestinos, antes radicados no chamado Centro-
Sul, a população urbana do Nordeste superou a população rural, a partir da década de 
1970.  

e) A maior industrialização na região Sul, a partir dos anos 1970, contribuiu para um maior 
crescimento de sua população urbana, a partir desse período, acompanhado do 
decréscimo da população rural.  

 
 
4. (FUVEST) 

 
O mapa acima retrata a distribuição espacial, no planeta, de núcleos urbanos com mais de 10 
milhões de habitantes, as megacidades. Sobre megacidades e os processos que as geraram, é 
correto afirmar que  

a) a maior do mundo, Tóquio, teve vertiginoso crescimento após a Segunda Guerra Mundial, 
em razão do expressivo desenvolvimento econômico do Japão nesse período.  

b) as latino-americanas cresceram em razão das riquezas geradas por atividades primárias e 
do dinamismo econômico decorrente de suas funções portuárias.  

c) a maior parte delas localiza-se em países de elevado PIB per capita, tendo sua origem 
ligada a índices expressivos de crescimento vegetativo e êxodo rural.  

d) as localizadas em países de economia menos dinâmica cresceram lentamente devido à 
expansão do setor primário.  

e) as localizadas no Oriente Médio são expressivas em número, em razão do 
desenvolvimento econômico gerado pelo petróleo.  

 
 
5. (FUVEST) Segundo dados do IBGE (2006), o estado de São Paulo tem-se caracterizado por 
um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente 
novo e diz respeito, principalmente, à  
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a) “migração de retorno” de estrangeiros radicados no Estado os quais, por motivos de ordem 
econômica, estão voltando a seus países de origem, cujas economias demonstram, na 
atualidade, maior dinamismo.  

b) emigração de paulistas para os Estados Unidos, atraídos por melhores condições de 
trabalho e de vida, bem como pela possibilidade de remeter valores às suas famílias que 
aqui permanecem.  

c) “migração de retorno” de brasileiros, sobretudo nordestinos, que, ao buscarem melhores 
condições de vida, e por não as encontrarem, retornam a seus estados de origem.  

d) migraçãodepaulistasparaoutrosestadosdopaís,em busca de novas frentes de emprego e 
qualidade de vida, dada a estagnação do setor terciário paulista.  

e) emigração de um grande número de paulistas descendentes de japoneses, para o Japão 
(decasséguis), devido às excelentes condições de vida a eles oferecidas naquele país.  

 
 
6. (UNICAMP) A evapotranspiração constitui a fonte de umidade atmosférica a partir da 
movimentação de água através do ciclo hidrológico. Nas áreas continentais os máximos de 
evaporação ocorrem nas regiões equatoriais  
a) Quais fatores determinam a maior evapotranspiração nas regiões equatoriais do globo? 
b) Quais os processos que compõem a evapotranspiração?  
 
 
7. (FUVEST) O continente africano é extremamente diverso. Pesquisadores o dividem em regiões 
como a do Magreb, localizada  

a) ao sul do Saara, formada por países que foram colônias francesas.  
b) no noroeste da África, constituída por países onde predomina a religião islâmica.  
c) no extremo sul, onde se encontram os países mais industrializados da África.  
d) na África Central, onde as fronteiras políticas estabeleceram-se antes que nas demais 

regiões.  
e) no nordeste da África, foco de conflitos tribais pela definição de fronteiras.  

 
 
8. (FUVEST) Analise o mapa: 
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Gabarito 
 
1. A 
2. C 
3. E 
4. A 
5. C 
6. a) Nas áreas continentais os máximos de evaporação acontecem nas regiões equatoriais, em 
consequência da alta radiação solar (áreas mais quentes), da importante cobertura de floresta e 
da disponibilidade de agua. 
    b) Os processos associados à evapotranspiração são a perda de agua do solo e de corpos 
hídricos por evaporação, e perda de água das plantas por transpiração 
7. B 
8. E 
 
 


